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Concurso abre

portas para
modelos
da região
A Agência Catarina
Modelos, de Jaraguá do Sul,
está selecionando garotos e

garotas para participar do
Tic Tac Mega Models. Urn

concurso nacional que já
1 revelou talentos de todo

país. As inscrições estão

abertas até a próxima sexta-

feira -

61 RACIONAMENTO

Samae reforça
, pedido'

�) para economia
de água

38 1 NO AR

Varig anuncia
demissão
de 5.500
funcionários
A Varig anunciou ontem a

demissão de 5 500
,

funcionários, do
.. , contingente total de 9.485
""/

pessoas que trabalham para

empresa no país. Por meio
,

de comunicado, a

companhia informou que

3.985 trabalhadores serão

mantidos. .
,

iUnimed 1\
Unlmed, Sell Plano, Sua Vida

,

2106-2200
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Starnmtísch acontece hoje
no Calçadão da Marechal

Caropreso tem nome retirado
da lista cos sançuessuuas

� .
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81 CARTAO POSTAL: BERTOLDI CONFIRMA INAUGURAÇAO PARA OUTUBRO
PIERQ RAGAZZI DE FREITAS

stRV.
•

_
. ''o .......�'"",'""'" '""_,�,,, i'"""'"'

......... ..,. ._..,..... " ,

,

__ .;:, ·à��,..",._""""",."�,,,,,",,,,,·.:w,' '· ...."'IU ... """

,

O maior incentivador da obra, e patrocinador do projeto arquitetônico e de engenharia da Arena Jaraguá, Wandér

Weege, fez ontem a primeira visita oficial ao local. O industrial não poupou elogios ao empreendimento, que mesmo

inacabado, já se transformou em um verdadeiro cartão-postal da cidade. Wandér Weege também ressaltou a

competência da Proma, empresa responsável pela obra. O presidente da Câmara de Vereadores, Carione Pavanello e o

prefeito, Moacir Bertoldi, acompanharam o empresário. Na ocasião, Bertoldi confirmou a inauguração da Arena para o

mês de outubro.
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6 I ENSINO

Escola Lauro
Zimmermann '.

é liberada pela
Vigilância

•

7 1 ESPORTE
,

Juventus
prepara base

pensando no

futuro
Enquanto o futebol

profissional não volta às

atividades, as categorias
juvenil e júnior do [uventus
estão em plena atividade.

Jogadores de todo país estão
sendo testados

freqüentemente. A
, intenção é ter uma boa base

para se iniciar o trabalho
. ' ,

,

para o Campeonato .

"

Estadual da Divisão

Principal de 2007. O diretor

de futebol, Aleir Pradi, disse
. �

que a movimentaçao para

contratação de jogadores
inicia em novembro e no

dia l°de dezembro,
começam os treinos para a

principal competição do
.

Estado.

48 I GUERRA

ONU
-

retira
-

50 agentes
do Líbano

•
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Tempo nublado, alguns períodos de
melhoria e chuva a qualquer hora do dia

t
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Cassuli Advogados Associados
OÁB I se 397/99 it

(47) 3371 7511
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MINIMA

.�'

Os lanches mais gostosos da cidade. .

Sanduíches frios e quentes, salg,ados, '

,

,

MAXIMA
pães de queijo crocantes, sucos e muito mais.
Tudo fresql,linho e delicioso, a qualquer hora.
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• EDITORIAL

A explosiva CPI dos

Sanguessugas, que já chegou
a listar mais de cem parla
mentares e ex-parlamentares
supostamente' envolvidos em

esquemas de superfatura
'menta na compra de ambu-
,

lâncias através de emendas de

depu tados federais ao

,orçamento da União, pode
virar um traque. Integrantes
!da CPI avaliam que dispõem,
,

•

•

•

porém, estava o nome de

parlamentares contra os quais
há, por enquanto, apenas

"provas testemunhais" dos

empresários da Planam, a

empresa beneficiada pelo
esquema. Nesse caso, depois
de análises jurídicas, chegou
se à conclusão de que é

, . .. '-

necessaria mais mvesngaçao
para propor a cassação. A
estratégia da CPI é dividir os

,
,

i � Integrantes da CPI avaliam ter "provas
.írrerutãvets" para pedir a cassação do
, .

.mandato de apenas 30 parlamentares'
•

ia té agora, de "provas
;irrefu táveis" para pedir a
,

.

[cassação do mandato de
,

[apenas 30 parlamentares. A
,

;comissão está investigando 87
'deputados e três senadores
,

IGom indícios de envolvi-
mento com a máfia das
ambulâncias. No início da

I .

I

I
II
, !

•

semana, a CPI chegou a

divulgar que tinha provas

,contra 80% dos 116 parla
mentares e ex-parlamentares
acusados de envolvimento 110

•

esquema, o que representana
I cerca de 90 nomes. Nessa lista,

i. FRASE

congressistas em dois grupos
no relatório a ser divulgado
até o dia 9 de agosto. No

primeiro estarão aqueles
contra os quais há "provas
irrefutáveis", cerca de 30, que
serão encaminhados aos

conselhos de étita da Câmara
e do Senado. Os r&mbros da
CPI consideram "provas
irrefutáveis" quando o próprio
congressista ou parente direto
receberam depósito em conta

bancária, ou aqueles que
foram presenteados pela
quadrilha com carros e

"Quando a casa não vai bem agente vai embora"

,

A revista Linha Direta,
importante publicação n a

I
área da educação, traz

I esclarecedor artigo de autoria
do .co n su l to r Ryan Braga

I sobre' um tema que t e m
.

ocupado espaço l1a mídia: o

I crescimento da oferta de
Cursos Superiores -d e

. /

Tecnologia. E muito opor-
,

tuna conhecer as observações
·contidas ,no artigo

. (www.Íinhad ire ta.corn.br) ,

pois elas eviden-ciam, como

I já dissemos em outra opor
tunidade, que é preciso
analisar com atenção essa

modalidade de ensino, cada
J vez mais comum 110 mercado
I educacional.

Nosso e n te nd im e n to é

1 que o primeiro cuidado qlle se

deve ter, sem dúvida, é caiu
• •

os juízos de valores sobre qual
modalidade é a melhor: a que
forma tecnólogos ou a que'
forma bacharéis.

O autor lembra, caiu

<'

•

propriedade, que "a modali
dade de graduação tecnológica
ou Cursos Superiores de

Tecnologia, foi lançada há

pouco mais de uma década e

se configurava como a grande
promessa para a expansão do
ensino superior brasileiro nas

classes menos favorecidas.'
Em tese, as pessoas de menor

renda e já inseridas no mer

cada de trabalho poderiam ser

beneficiadas por uma moda
lidade de curso de menor

duração, mais barato e

voltado às necessidades

específicas do cotidiano'

profissional" .

No entanto, a expansão
deste tipo de graduação ainda
carece de plena afirmação por'
conta de uma série de fatores

apontados pelo especialista,
que vai do desconhecimento

. ,

do público, quanto às corretas
características desses cursos,

à falta de critérios por parte
das próprias instituições de

,

,

passagens aéreas. No segundo
grupo seriam listados os

congressistas contra os quais
há apenas provas teste

munhais de recebimento de
•

dinheiro ou a simples menção
de que teria� feito emendas
no Orçamento a pedido dos
empresários da Planam Luiz

Antônio Vedoin e Darci
Vedoin. O pedido de cassação
dos parlamentares desse

segundo grupo não está
.

descartado, mas o entendi
mento predominante hoje
entre os integrantes da CPI é

que tal critério poderia facili
tar a defesa dos acusados. Eles

•

poderiam argumentar que
desconheciam o envolvi
mento de seus assessores com

a quadrilha. Já a acusação de

pagamento de propina em,'

dinheiro tem como prova

apenas a palavra dos Vedoin.
Mas, ainda que apenas 30

parlamentares tenham aber-tos
•

processos contra eles no
/

Conselho de Erica, o escân-

dalo dos sanguessugas sup�
rará o do mensalão, que
resultou em 18 processos
contra deputados e apenas três

-

cassaçoes.

•

A reitora da Unerj
Carla Schreiner
escreve às quartas-

feiras nesta
coluna

ensino na oferta de cursos de

tecnologia, lançando cursos

sem critérios, sem especifi
cidade, sem pesquisa de
mercado e, em muitos casos,

lançando cursos tecnológicos
a partir de fragmentos da

graduação tradicional.
/

E preciso, então, que o

principal interessado avalie
exatamente o que deseja como
formação. Se um curso de
curta duração (tecnólogo),
focado ern setores específicos
do mercado, mas que limitam

quando se buscar um

mestrado; ou um curso mais

1011g0 (bacha re lado ) , que

permite p os te r iorm en te

ampliar o nível de formação.
Não se trata de valorizar

uma modalidade em de tr i
mento da outra. Mas, de escla
recimento dos pontos de cada

. -

urna, para que nao ocorra a

propaganda que leve 'em conta

apenas a duração e. ignore as

limitações.

• CORREIO DO LEITOR
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Concretizando compromisso de 2004
A interiorização da UFSC está

ultrapassando as pontes da Ilha de Santa

Catarina, de maneira inédita podemos•

vivenciar a participar como agentes de um

acontecimento Histórico com possibilida-des
das melhores conseqüências possíveis, um
verdadeiro movimento revolucionário dentro
daEducação Pública Superior Federal em nosso

,

Estado. E com muita satisfação que pude
/ participar desse processo inédito, buscando
apoios e forças para que nossomunicípio e nossa

região fossem contemplados nesse processo.
O que para muitas era algo improvável

toma/se realidade para todos. Como professor
desde 1994 acompanho a dificuldade demuitos
em prosseguir nos estudos após a conclusão do
Ensino Médio, algo frustrante, pois a cada ano

percebo o aumento da exclusão no ensino

superior, não somente do ponto de vista da

Educação, mas, principalmente do ponto de
vista social. Ao começar a caminhada em busca
de ter em Jaraguá do Sul cursos da UFSC .

encontrei muitos obstáculos, desde a

negatividade inerente aos invejosos até a

tentativa tresloucada em tomar mentirosa a

campanha em prol da UFSC Jaraguá, só que

. para anular essas pessoas somaram-se a nossa

campanha a Sociedade do Vale do Itapocu com

aproximadamente 13 mil e-rnails, Classe

Empresarial, Profissionais Liberais,' Políticos e

principalmente a Imprensa Local, que de maneira
,

exímio abraçou a causa, incorporando e

respaldando a campanha tomou possível chance
daUFSC em Jaraguá de conhecimento público, e
com essa força, outras não tiveram mais como i
irem contra um antigo objetivo (sonho), que no

início sonhei com poucos e que agora realizamos
-

•

com muitos,
•

A primeira etapa dessa camirthada está ai, só

que não podemos cessar, e tenho como meta,
antes de considerar-rne satisfeito, quando
conseguirmos conquistar para [araguá do Sul e

/

Região o Campus da UFSC na Area de Saúde,
caiu um Hospital Universitário e demais cursos

voltados para O desenvolvimento regional.
"

Agradeço a minha Esposa, minha família e a v

todos que de sua maneira conquistaram juntos v
essa grande vitória para todos nós,muito obrigado \

por sonharem junto o que hoje está se tomando
realidade, pois FAZER DIFERENTE É
POSSIVEL! (,

. ,

Cláudio Olívio Piotto, Professor/Historiador
Claudiopiott02004@terra.com.br

Trabalhadores do Brasil!
Foi dada a partida oficial para as eleições de

2006. O Presidente Lula, candidato á reeleição,
tem dedicado parte de seus dias de presidente, ao
candidato do PT.Governando há exatos três anos
e sete meses, o presidente-candidato só agora
descobriu que sem uma reforma política, a

corrupção em nosso país não diminuirá o ritmo .

Mas. justifica, de certo modo, os acusados de

mensaleiros, sanguessugas e- cuequeiros, ao

sentenciar que o erro de cada um deles não é

individual ou partidário. "O que acontece são os

acúmulos de deformações que vêm da estrutura

política do nosso país". (Foi o que ele disse ...).
Dedica-se a atacar a elite. Travestido .de Pai

'. dos Pobres, se dirige aos excluídos, aos índios, aos
negros, aos pobres. Esquece de dizer sobre os

incluídos na corrupção, que o dinheiro por eles
desviado tira o sangue, a comida e a dignidade

,

dos excluídos. Parece não governar para os que
não são beneficiários do Bolsa-Família, nem para
os que tiveram a desventura de nascer brancos.

. A esses, que ele apelida de elite, diz:
''A_ mesma elite que levou Getúlio à morte,

que levou Juscelino ao maior processo de
,

acusação e de mentiras, que tirou João Goulart,
essa mesma elite tentou me tirar. Só que a

diferença básica no meu caso não é que eu fosse
/

melhor. E que eu tinha um componente que eles
não contavam e descobriram que existia,
chamado povo brasileiro". (Olinda, PE, 24.7.06)

Não vi ninguém repelindo essas palavras que,
de tão extravagantes, até se tornam engraçadas.
O PresidenteGetúlio Vargas tomou a decisão de
se matar quando soube, sem .nenhuma dúvida, /

que membros de sua guarda pessoal estavam
seriamente envolvidos no complô e morte de

• •

um oficial da ForçaAérea Brasileira. As denúncias
de corrupção em seu governo eram de talmontai
que ele, já idoso, acabrunhado com aquilo tudo,

v

não resistiu amais esse crime batendo à sua porta,
e saiu da vida para entrar na História.

A elite, ou grande parte dela, na ocasião, era
formada justamente por Vargas e os seus. Elite'

que dominou o país pormuitos anos. A Getúlio

Vargas se deve, é necessário dizer, o surgimento
de organizações trabalhistas que deram ensejo à .

,

formação de partidos COIUO o Partido dos r,

Trabalhadores. Não fosse o getulismo, talvez o

lulismo não viesse a nascer. O candidato do PI ;

se vangloria de ter, segundo suas palavras, "um'
componente que eles não contavam e

descobriram que existia, chamado povo
brasileiro". Arriscando uma visitinha do senhor;

.

"

Pomar, quero lembrar ao presidente-candidato
que ele, assim como não descobriu a pólvora,
também não descobriu o Brasil, nem muito

menos o apelo ao povo. Para os daminha geração,
é falar, em Vargas e 'ouvir' sua voz, dizendo, com
aquele seu tom pausado, educado e apaixonado:
"Trabalhadores do Brasil!". E o povo delirava, .

vibrava, se emocionava .

Na outra campanha, disseram que quando o

Lula abria a boca, o mundo se iluminava. Já
quarta-feira, 26 de agosto, por ocasião da visita

que oPresidente da República fez aoMuseu Cas?
Natal de Santos Dumont, COIUO parte da

comemoração pelo aniversário do primeiro vôo

do l-l-bis, o ministro/chefe da Secretaria Geral
da Presidência, senhor Luiz Dulci, declarou: "O)
Brasil, após muitos anos de estagnação, como se

fosse um avião sem peças, voltou a voar sob o

comando do presidente Lula".
. / .

E isso aí. Um avião ajeitadinho, cujo
comandante a tudo ilumirta quando abre a boca. '

Trabalhadores do Brasil, vocês já compraram seus
,

pára-quedas?

Maria Helena Rubinato Rodrigues de Sousa, cronista

.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
•

redação@jornalcorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251
200, Caixa Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).•
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Jaraguá do Sui - 5C I Tel. 473371-19191 Fax 3276-32581 '
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.00 vereador Jaime Negherbon, justificando seu pedido de desfiliaçâo do PT

, Cursos superiores de

tecnologia e bacharelado

l
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,
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•
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JAAAGUÁ DO SUL· SC - PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS

SANGUESSUGAS: 57 DEPUTADOS RESPONDEM A INQUÉRITOS
,

CELSO MACHA,DO

� Até domingo, 90,
deputados serão
vasculhados pela
CPMI da Câmara

BRASÍLIA - A Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito
dos Sanguessugas, com base no

levantamento feito pela CGU '

(Controladoria Geral da União)
desistiu de investigar mais quatro
deputados (dois do PFL, um do
PSDB e um do PP) e não incluiu '

oex- deputadoVicente Caropreso
n� nova, etapa de diligências a

partir de agosto. O tucano, (que
,

deve ir a Brasília para tirar a

questão a limpo, já que à época
teria incumbido um servidor do

gabinete para acompanhar o uso

dodinheiro de emendas) , ao saber
pela imprensa que fazia parte da
lista de suspeitos e que já inclui '

cerca de 130 nomes entre ex-
-

parlamentares e, deputados com

assento naCâmara dosDeputados,
anunciou que deixaria a

coordenação regional do PSDB,
incluindo sua desfílíação. Para
"não prejudicar opartido" durante
a fase de investigações da CPMI.

O nome de Caropreso já foi
retirado ,das listas de

parlamentares investigados e dos

que já foram notificados.O sub
relator da comissão, deputado
Carlos Sampaio (PSDB-SP),
esteve reunido com o ministro

da CGU, Jorge Hage. Segundo

-

•
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o nome de Caropreso já foi retirado das listas de parlamentares investigados

Sampaio, a intenção era entender
melhor a natureza da apresentação
feita pelo ministro sobre

parlamentares e prefeituras
possivelmente envolvidos em

procedimentos de superfatura
mento na compra de ambulâncias

para centenas de prefeituras de
todo o país. O esquema, que se

apoiava em emendas ao

Orçamento Geral da União, foi
revelado pela Operação
Sanguessuga, da Polícia Federal.
"Esse levantamento diz que não

há indícios' contra os

parlamentares e que não há

irregularidades no que tange aos

municípios", ressalta o deputado.
Carlos Sampaio afirmou, ainda,
que a comissão não sabe a razão de

divulgação do material. "A
controladoria contribuiu com a

,

CPMI desde o início dos trabalhos,
mas o que ela fez (aComissão) não

contribui em nada." Sampaio
avaliou que o material divulgado
não oferece base para a comissão

notificar parlamentares citados, e
que, se forem constatadas

irregularidades, aí sim, os àutores
serão notíficados. Também disse

que é preciso evitar o uso político
das investigações: "Para evitar essa
politização, essa partidarização, é '

. '

que nos vamos nos reunrr com o

ministro Jorge Hage. Queremos
pôr um fim nessa história". Até

domingo, estarão concluídas as

investigações individuais sobre os

90 parlamentares notificados pela
Comissão Parlamentar Mista de

Inquérito, segundo o relator da

CMPI, deputado Carlos Sampaio
"Poderemos, assim, aferir a

participação ou não de. cada um

dos parlamentares mencionados
no conjunto de provas que

chegaram à, CPMI. Dos 90
•

•

parlamentares notificados, 57 têm
inquérito aberto no STF

(Supremo Tribunal Federal). Os
outros 33 nomes foram citados a

,

partir do depoimento do empre-
sário LuizAntonio Trevisan, sócio
da Planam, empresa acusada de
seruma das líderes de esquemaque
fraudava a compra de ambulâncias
com base em emendas ao

Orçamento Geral da União,
aprovado no CongressoNacional.
O esquema foi revelado pela
Operação Sanguessuga, da Polícia .

Federal. Carlos Sampaio
informou que a comissão trabalha
em três linhas: a investigação dos

parlamentares propriamente
envolvidos nas fraudes; a análise
do esquema, desde a apresentação
das emendas no Congresso às

licitações de compra de arnbu- .

lância nos municípios; e a

apresentação de propostas para
evitar que 'processos como esse

persistam. E concluiu: ''A palavras '

,

dê ordem devem ser equilíbrio e

serenidade.". O deputado Fernan
do Gabeira (P'V-RJ), um dos sub
relatores da CPMI, defende a

inclusão, no relatório final da

comissão, dos nomes relacionados
pela CGU. ''A CGU estabeleceu
uma, relação entre aqueles que

apresentaram as emendas e a

maneira como elas foram
executadas. Compete à CPMI
examinar se existe algum nexo

entre eles e as fraudes em licitações,
porque o ato em si de apresentar a
emenda não constitui crime",
ressalvou Gabeira. (ABCDigital)

.

ApoiO branco do PSC' dá votos de evangélicos a Manoel Dias
FLORIANÓPOLIS- o

candidato do PDT ao governo
do Estado, Manoel Dias,
ganhou ontem um reforço à sua

candidatura: o PSC (Partido
Social Cristão), que tem o

catarinense Carlos Alberto
Machado como candidato a

presidente da República,
hipotecou apoio branco, sem

.

constar como coligação homo
logada pelo TRE (Tribunal

\

•

Regional Eleitoral), já que o

PDT disputa as eleições majo
ritária e proporcional no Estado
em chapa pura. Além disso, tern
como candidato a presidente da,
República o senador Cristovam

Buarque, o que impede a forma

lização do apoio. Porém, Ma
chado lançou-se individual
mente, à revelia da maioria

partidária, e agora aguarda a

homologação da candidatura

pelo TSE. O apoio branco do
PSC a Manoel Dias não lhe
renderá rnais tempo de tevê. O

partido (PSC) possui 29 diretó
rios provisórios no Estado, é

praticamente desconhecido e,
,

na Justiça EleitoraI, registra
apenas quatromil filiados. Pelas
contas dos líderes partidários, é
no segmento evangélico que
está a "terça" do PSC. O presi
dente do diretório estadual,

•

Abimael Fernandes, garante
que são de 300 a 400 mil votos.
"Não importa se não for formal
(o apoio). O que interessa é a

lealdade" -disse Dias. A costura

para o PSC fechar com o PDT
foi feita pelo candidato ao

Senado, Bispo Flori (PDT), que
'é evangélico. Antes disso, Dias
havia sido assediado pelo
PMDB. As coligações formais
encerraram dia 30 de junho.

\

TRE convoca 48 mil pessoas para trabalhar nas eleições
t:

; FLORIANÓPOLIS- O Tribunal

! Regional Eleitoral de Santa
I Catarina já convocou cerca de
•

! 60 mil pessoas para trabalhar
: no dia da eleição. Dos
"�I notificados, 48 mil devem
,

! comparecer para realização da

-

•

eleição. Neste ano, a Seção ,de de serviço. A ferrarnenta
Desenvolvimento de Sistemas permite que o TRE selecione em
do TRE/SC, criou um progratna. segundos, várias pessoas aptas
de computador, o chamado para trabalhar no processo
Sistema Convoc, que seleciol1a' eleitoral. O recrutador prefere
as pessoas de acordo com o perfil pessoas de 20 a 40 anos e com

adequado para prestar este tipo
.

nível, superior completo, pro-

�
\

cesso que é gerado autornati

camente. Para esta eleição
também estão sendo convoca

dos os mesários voluntários,
que se inscrevem previamente
no site do TRE e que já estão

cadastros no Sistema Convoc.

.

•

• MOSAICO , II
politi c a@iornalcorreiodopovo.com.br

,?

Salários
Em três anos e meio, proíessores Na verdade, é reflexo direto da :

do ensino médio da rede estadual aliança entre PMOB/PSOB/PFL/
. ' )

de escolas receberam 68% de PPS, não digerida por muitos

reajuste. Outros 530/0 foram dos filiados destes partidos por
I,

'

__
J

concedidos àqueles com um motivo muito simples: foi •

formação superior. Nos dois feita de cima para baixo, os tI

casos, para os que recebiam presidente diretórios engoliram ::J

remuneração mais baixa. FOi o � para preservar candidaturas n

que diss!l o ex-governador e proporcionais. Só que ninguém ;j

candidato a reeleição, Luiz. consultou as ditas "bases", que -r

Henrique da Silveira (PMOS) em abrigam militantes e :
'J

sua última visITa a Jaraguá do simpatizantes,
Sul.

Munição de campanha
Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas de 3'

Santa Catarina traz a Florianópolis, no próximo dia 18 de agosto,
'

o deputado Ivan Ranzolin (PFL) e o senador gaúcho Paulo Paim �

(PT), Ranzolin é autor de emenda aprovada na Câmara dos,
Deputados concedendo aumento de 16,60/0 para todos os t

.

aposentados e não só àqueles que ganham salário mínimo de
benefício. Paim defendeu a proposta do deputado catarinense

, ,

no Senado. E chumbo do grosso contra o presidente candidato'
•

Lula da Silva, que vetou a proposta.
,

Olho vivo
A cada esquina, e cada vez mais,
esbarra-se com gente fazendo

pesquisa de todo tipo. Inclusive
, .

sobre intenção de votos. E

preciso prestar muita atenção.
Primeiro, exigir identificação, na

dúvida, não fale nada. E, mUITO
•

menos, sobre informações
pessoais. Tem gente honesta
trabalhando, é bom ressaltar,
mas picaretas também.

Nó cego •

A cláusula de barreira aperta o

cerco em torno dos pequenos
partidos. O PSB é um deles. .

Precisa de 5,7 milhões de votos

para deputado federal. A

esperança é Lula, a quem se

agarraram num apoio branco,
tentando colar a imagem. Contar
com Antõnio Sontag aqui no
Estado, não dá. O homem é rico

(dono da Back vigilância), mas,
voto que é bom ...

Sem grana
Partido que não alcançar 5% dos
votos no pais e outros 2% em

pelo menos nove estados na

disputa por cadeiras na Câmara
dos Deputados, perde dinheiro do
Fundo Partidário, pago com

dinheiro público, que sai do bolso
do contribuinte. Por ter a maior

representação, o PT, por exemplo,
já embolsou mais de R$ 14
milhões no primeiro semestre
deste ano .

,

E guerra 1
o ex-governador Esperidião Amin

(PP) foi a Lages, onde abonou
ficha de 200 novos filiados, todos
saindo do PSOB, Metade da

.

executiva do diretório .

municipal.O senador Leonel
Pavan, vice na chapa de LHS,

•

minimizou. "E um grupo que já
não estava mais no partido e os

mesmos que apoiaram Amin na

eleição passada",

,

E guerra 2

<
·

,

.

•

•

,
�

)
,

E guerra 3 r

.8•

E por isso que, diante de

manifestações anteriores pró- é]

Amin, envolvendo justamente
pessoas ligadas aos partidos da

supercoligação, que as

mulheres dos candidatos da

coligação Por Toda Santa.
Catarina já se organizam para,
em caravana, pôr os pés na

estrada atrás de votos para os

maridos. Se bobear, o bicho

)

pega e come.
,

i
I

• I
,
,

Nem aí
Candidato Lula da Silva estará
amanhã em Florianópolis. Faz
comício e depois almoça com

empresários, Não será recebido

pelo governador Eduardo Pinho
.

Moreira (PMOB), que declarou i
.

apoio aberto ao tucano Geraldo
Alckmin bem antes da formação
da superaliança com PSOB, PFL'
e PPS" Moreira tratou de encher
a agenda com compromissos
bem longe. ,

Em cana
,

,

A Justiça Federal decretou a
,

prisão de Artur Falk, que era

controlador da Interunion
,

Capitalização, responsável pelos
títulos de capitalização .

Papatudo, com Xuxa como

garota propaganda. O prejuízo
causado por ele soma mais de
R$ 250 milhões em títulos que

'

, .

não puderam ser resgatados e a;

prêmios sorteados que não '

chegaram às mãos dos r

ganhadores. c

,

I
I

I
I

FGTS ,

Passadas as eleições, o

Ministério do Trabalho pretende ,
propor uma redução de 50%

para 40% no valor da multa paga
pelas empresas sobre o FGTS. A

l

mudança não afetará o
,

trabalhador que, em caso de
demissão sem justa causa,
poderão continuar sacando
os 40% a que tem direito. r

fi

I
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• POUCAS & BOAS
•

Vagas

,
,

EvidenteFica
O vice-presidente da Câmara de
Vereadores de Guaramirim, Evaldo,

•

Junckes (PT), o Pupa, não vai mais

pedir licença do Legislativo durante
o período de sua campanha a

deputado estadual. Informou ontem

que o primeiro suplente, Caubi
Pinheiro (PPS), a quem tinha

prometido a vaga, assumiu funções
durante o período de campanha
para o deputado estadual Francisco
de Assis Nunes (PT), candidato à
Câmara Federal. "Depois das

eleições, pretendo me afastar para
que ele (Pinheiro) ocupe minha

vaga por dois meses", adiantou
Pupa.

•

E nítida a diferença de

organizaçâo e estrutura de

campanha entre os

candidatos a deputado da

região, ainda que muitos só
iniciem de fato a campanha
a partir de agosto. Diferente
do pleito municipal �e 2004,
quando a coligação com

menos recursos financeiros
venceu a disputa, na

eleição proporcional, até
. pelo número excessivo de

candidatos, as chances .

mais palpáveis estão entre

aqueles que representam
os maiores partidos, e com

verba em caixa.

,
j

,

•

,
•

r

<;

fim da linha
FormatoAté amanhã serão concluídas as

investigações individuais sobre
os 90 parlamentares notificados

pela CPI dos Sanguessugas. E,
portanto, aferir ou não a

participação de cada um dos

parlamentares mencionados no

esquema, que fraudava a compra
de ambulâncias com base em

emendas ao Orçamento Geral da
União. Dos 90 parlamentares
notificados, 57 têm inquérito
aberto no Supremo Tribunal
federal. Os outros 33 nomes

foram citados a partir do
depoimento do empresário Lui2
Antonio Trevisan, sócio da

o Planam. Há provas irrefutáveis
contra 30 políticos, que poderão
ter seus mandatos cassados, Manifestação

Alunos, pais e moradores do
Bairro Figueirinha protestam
na segunda-feira, retomo das
férias, pela má estrutura da
Escola de Ensino Fundamental
José Roberto Junckes, em
Guaramirim. Com apenas uma

sala, parte dos estudantes
estava tendo aula na sacristia
da igreja, que agora passa por
reformas. Além disso, outros
53 alunos estudam em outras

escolas,
.

85% deles em

Jaraguá do Sul, mesmo
morando em Guaramirim.

Blumenau será dividida em

oito regiões administrativas
com objetivo de tornar a .

administração mais eficiente.
,

E a principal mudança
prevista pelo novo Plano

Diretor, entregue ontem à
Câmara de Vereadóres para

,

ser apreciado até 10 de
outubro, prazo estipulado pelo
Ministério das Cidades. Hoje,
cada secretaria municipal
separa os bairros a sua

maneira, o que dificulta o

cruzamento de dados de

pesquisas e a definição de

prioridades para o município.

•

I r
,

,

I .

I

,

,

Trabalhos
Segundo O relator de Sistema

tização da CPI, o deputado Carlos
Sampaio (PSDB-SP), a comissão
trabalha em três linhas: a investi

gação dos parlamentares pro
priamente envolvidos nas frau
des, a análise do esquema, des
de a apresentação das emendas
no Congresso às licitações de

compra de ambulância nos

municípios, e a apresentação de

propostas para evitar que
processos como esse persistam.""

1>--'J"I'''
�L- �

--- - _ .. ,'."_ .. ', .� .. ----_...

.

p.{otedi�)entos são realizados aqui mesmo na

G'rtoMais, em ssas instalações, que além de

1n1<í)dernas.são bem I calizadas, no centro da cidade.
•

diSrto
..

•

CLINICA DE ORTODONTIA

�,- ,

i
•

, '

ESPAÇOCASA
Novidades em móveis, produtos de decóraçâo,
eletroeletrônicos, material para construção,
acabamentos, iluminação, equipamentos de
informática e outros itens que vão fazer sucesso.

DO

O CORREIO DO POVO
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•

MOTIVO: VEREADOR ERA ANALISADO NA COMISSÃO DE ÉTICA POR VOTO A FAVOR DO PREFEITO
•

•

Prefeitos do PP da região confirmam apoio a Janssen

CAROLINA TOMASELLI

� E afirma que semana
• •

que vem anuncia apoio
a Pavanello,Chiodini
ou Dieter Janssen

}ARAGUÁ DO SUL - O
vereador Jaime Negherbon

•

anunciou ontem seu

desligamento do Partido dos
Trabalhadores, que agora fica
sem representante na Câmara
de Vereadores de Jaraguá do Sul.
EIU abril, o vereador Jurandir
Michels deixou o PT para se

filiar 110 PV, tornando - se o

pr ime iro represe n tan te do
Partido Verde 110 Legislativo.

"Quando a casa não vai

bern, o jeito é ir embora",
declarou Neg'herbori, que
comunicou sua decisão ao

presidente interino do PT de

Jaraguá do Sul, Mário Papp,
ontem, por volta do meio-dia.
"Não me sinto mais um petista",
completou o vereador, que se

desfiliou prevendo urna

provável expulsão da legenda,
por ser alvo de análise 11a

comissão de ética do PT. EIU

abril, ele descumpriu a decisão
da executiva do partido de votar

•

CORUPÁ - O prefeito Contado '

Müller (PP) confirmou ontem

apoio ao candidato pepista à

Assembléia Legislativa, o

.
vereadorDieterJanssen, de Jaraguá
do Sul, "Tenho compromisso com
lideranças do meu partido que me
apoiaram nas eleições para,

prefeito", resumiu Müller,
informando que também apoiará
outro candidato a deputado
estadual, o 'ex prefeito de São
Bento do Sul, SilvioDreveck (PP).
,

A Câmara Federal, o candidato à

reeleição João Pizzolatti e o ex

deputado Eni Voltolini, "que é

corupaense".
Apesar de trabalhar para

nomes do Pp, Müller afirmou
respeitar os candidatos dos outros

partidos, com menção especial à
vereadora Bernadete Hillbrech

(PPS), única mulher a concorrer
à Assembléia .Legislativa no Vale
do Itapocu e o primeiro candidato

.

à vaga na história de' Corupá.
. "Vejo COIUO importante a

candidatura de Bemadete, 111as a

população é que vai fazer suas

•

A lei eleitoral não obriga, mas os vereadores Dieter Janssen (PP)
, e Carione Pavanello (PFL) devem se licenciar do Legislativo a

.

! partir de terça-feira. Foi o que anunciaram os dois candidatos à
•

i ,

Assembléia Legislativa. O primeiro por 60 dias, prorrogado caso

Esperidião Amin passe para o segundo turno, e Pavanello, por
, 90 dias. Como o pefelista preside a Câmara de Vereadores de
· Jaraguá do Sul, o vice-presidente Jurandir Michels (PV),assume
r
• a vaga no período. Já no lugar de Janssen, até ontem não havia
· sido definido quem ocupará a cadeira. A primeira suplente é
, Natália Petry (PP), atual presidente da Fundação, Cultural.

-

, CESAR JUNKES

•

•

•

•

Saída de Negherbon deixa PT sem representante na Câmara de Vereadores

pela apuração da denúncia

apresentada pelo secretário�'
geral do PSB, Emerson Gonçal
ves.

Negherbon votou pelo
arquivamento da denúncia
contra o prefeito Moacir

Bertoldi (PL), que supos
tarnente teria beneficiado a

empresa Canarinho por ter

aceitado dois ônibus da empresa
para quitar dívida de R$ 193 mil
referente à ISS.

Com o voto do então pe-

•

, I

•

tista, a proposta de investigação
foi rejeitada por seis votos

contra Cil1CO. Ainda assim, foi
criada uma CEI (Comissão
Especial de Inquérito) para

apurar a denúncia, com

trabalhos em andamento desde
,

abril. A época, o PT de Jaraguá
do Sul divulgou em nota oficial
a criação da comissão de ética

para analisar o voto do vereador,
COIU prazo de 60 dias para apurar _'
o caso, portanto, dia 13 do mês\...f�
passado. r

Ontem, o vereador disse ao IO Correio que não vai se filiara
outra sigla antes das eleições de I
1 o de outubro, mas informou ter

recebido convite de "todos os

ou tros partidos". "Talvez me

filie depois das eleições ou só no

ano que vem", comentou. Na

próxima semana, ele disse que
vai anunciar qual candidato a

deputado da região terá seu

apoio. "Vou escolher entre Cacá I

Pavanello (PFL), Carlos ,

Chiodini (PMDB) ou Dieter

Janssen (PP).
Fora do PT, ninguém vai�!i'�

poder me acusar de trabalhar
contra o partido", defendeu,
dando a entender que poderá se

,

filiar a uma das três siglas.

Ele é do meu partido e um bom

110me", elogiou Voigt, informando
que à Câmara Federal trabalha

para eleger Eni Voltolini e [oao
Pízzolatti, este candidato à

reeleição e com quem o prefeito
mantém contato freqüente para

acompanhamento de projetos para
o municipio em Brasilia. Ele
também disse que, o diretório
ainda não anunciou a decisão, Inas �..

»,

que os lueS1UOS nomes apoiados
por ele serão oficializados pelo PP
de Schroeder, já que o municipio
não terá candidatos nestas

eleições. No próximo dia 2, o

partido realiza uma reunião para
tratar do asunto. Outra prefeitura
do Vale do Itapocu administrada

por coligação integrada pelo PP é

Guaramirim, luas o prefeitoMario
Sérgio Peixer (PFL) vai apoiar o

irmão Mauricio Peixer (PSDB),
vereador e111 [oinville, que briga
por uma das 40 vagas 113

Assembléia e tambémo presidente
da Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul, Carione Pavanello
(PFL).

,

(

I

,

I

,

I

,

escolhas, Eu vou trabalhar para os

candidatos do meu partido",
salientou.

.

"Em nada vou prejudicar a

candidatura de Bernadete e de
outros candidatos. Respeito as

composições partidarias e, como

prefeito, todos. terão sempre omeu
respeito", acrescentou o pepista,
ressaltando tratar de uma posição
pessoal, e não do diretório do PP

de Corupá, que, segundo ele, ainda
não fechou questão COIU relação a

apoio aos candidatos às eleições
de l°de outubro. "Vamos nos

reunir provavelmente 11a próxima
semana para estas definições",
informou.

O prefeito de Schroeder, Felipe
Voigt (PP), também confirmou

apoio a Dieter Janssen. "Seria até

incoerente apoiar ou tro candidato.
- CESAR JUNKES

,
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Müller: "respeito às composições
partidárias"

Voigt: "seria até incoerente apoiar
outro candidato"
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EXPERIÊNCIA: "ATITUDE É O DIFERENCIAL NA CARREIRA", DIZ PROFISSIONAL
..

•

(/f,DAIANE ZANGH ELINI

j "J', .

,

;()., Primeira etapa do
! i;I'Tic Tac Mega Models"
"accntece na Boate
I j'

,Notre, no dia 11
,

h
;'

r

i". JARAGuÁooSUL-AAgência
h:iCatarina Modelos, de Jaraguá do
, Sul, será a única agência do país a

r-.
" realizar a terceira edição do

�1l_1!, concurso Tic Tac Mega Models,
em parceria com a agência Mega

, Models, do Rio de Janeiro. A
b primeira etapa do evento

'/1 acontecerá na BoateNotre, no dia
I: 11 de agosto, e abrirá as portas para
'.C' a carreira de modelo a moças e

'

',' rapazes de toda a região.
'/: Os jovens que têm interesse

h em participar do concurso devem
,

surse inscrever diretamente na
,

!' agência (Rua João Macatto, 142,
li�1 Centro) até a próxima sexta-feira,

� }�. 4. Menores de 18 anos precisam
ê,(':estar acompanhados do

,

l} responsável, e os pré-requisitos são
a altura mínima de 1,70 para as

ir: moças e 1,80 para os rapazes e ter

"le, idade el1tre 13 e 25 anos. Nessa
.ur etapa serão selecionados
�, " aproximadamente 10 candidatos

para participar da semi-final Sul,
que engloba os estados do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do

,

.

,

!

I- ;

I s

!�!V, '

Iii..

Roupas com preços baixos devem atrair consumidores hoje
,

.

I I .'

j.) .--------------------------_.:...-------......

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

I

........
, �;;,

feminina no país. "No Sul é

comum encontrarmoças com pele
e olhos claros, devido à

descendência germânica, mas elas
também se destacam pela altura.
As meninas daqui crescem muito

rápido e alcançam logo cedo a

. altura ideal para ser modelo",
comenta.

Fabrício salienta, porém, que a

carreira de modelo englobamuito
mais do que um rosto bonito e um

corpo bem modelado. Simpatia,
postura e

• A •

paciencia
-

sao
". . . .

caractensticas essenciais para

galgar os degraus do sucesso nos

dias de hoje. "O diferencial nessa
. _, " ..

carretra nao e á aparencia, pots
existem centenas de jovens altos,
com rosto bonito e o peso ideal. O

que diferencia um profissional de
outro é a atitude, a forma como

anda e o jeito como fala", ressalta.

,

CARREIRA INTERNACIONAL
Com atentos olhos verdes e inconfundíveis cabelos cacheados, a

. jaraguaense Marthina Hanernann, 16 anos, é uma das futuras.
participantes do Concurso Tic Tac Mega Models desse ano e pretende
seguir carreira internacional, no futuro.
Há quatro anos no casting da agência Catarina Modelos, Marthina foi
uma das semi-finalistas do Tic Tac Mega Models em 2004 e, no ano

passado, a jovem desfilou na abertura do evento e no "Santa Catarina
Moda Contemporânea", em Florianópolis.
"A modelo precisa ter perseverança acima de tudo", ensina Marthina,'
sob o olhar orgulhoso de Jerusa Guercio, proprietária da agência.

. POSITIVO • matutino/noturno
ACE· matutino/noturno
SOCIESC / TUPY • noturno

ENERGIAlEXATHUM
,

"', '

,�
" �4

Marthina já está com participação confirmada, revela coordenador Fabrício

Sul, e acontece 110 dia 28 de agosto,
em Florianópolis. Os' semi
finalistas regionais disputarão a

final em São Paulo, no dia 11 de
-

dezembro ..
De acordo cOin o coordenador

da Catarina Modelos e um dos

organizadores do evento, Fabrício
Welter, o concurso possibilita que
110VOS rostos sejam descobertos, já
que a região Sul se destaca como
um grande "celeiro" da beleza

,

rI:' Lojas do Shopping liquidam e dão descontos de até 60%
,

(Jj ,
,
'

f,;;, JARAGuÁ DO SUL - Termina

I)� hoje, dia 29, a liquidação geral
!� nas lojas do Shopping Center
r," Breithaupt. Os descontos

\

h"i;<mínimos oferecidos nas roupas
'):I;{e acessórios que fazem parte da.
-u [coleção de inverno 2006 são de

.1".],10%, mas, em determinados
.....

-,I . produtos podem chegar até 600/0.

")1) A expectativa é que o

')', movimento de clientes em busca

lillr de bons negócios seja de, pelo
'." menos, 200/0 a mais do visto em

r, dias normais, segundo o auxiliar
h" de Marketing do Shopping, Ivan
f;', Carlos Spredemann. Para

, '

"

(i .........�...
r
. ,

,

\

,.
, ,
c.

..

,

,
,
,.

•

f ill

!

Amauri Tecilla, proprietário da

Adventure, a estimativa é um

pouco maior. "Esperamos
acréscimo de 30% nas vendas",
comenta. Como chamariz, quem
passar em frente à loja vai ver

bermudas masculinas que antes

.

custavam R$ 119, e agora podem
ser compradas por R$ 59,50.

Para quem prefere adquirir
livros, a Grafipel também aderiu
à Febre de Shopping e oferta
clássicos com 150/0 de desconto .

.

Como exemplo, a vendedora

Janice Dallabona da Silva cita a

obra "O Monge e o Executivo,
de James C. Hunter, que antes

custava R$ 19, 90 e agora, R$
16,90.

As promoções começaram
na quinta-feira passada e as lojas
abrem às 10 horas e fecham às

•

22 horas. Os comerciantes
, .

esperam que o maior mo- ,

vimento seja visto hoje, último
dia de liquidação. (Kelly
Erdmann)

I
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PAVILHÃO DAS ETNIAS
Diversas atrações reunindo dança, artesanato,

história e muita comida típica.
,

II CORREIO ECONÔMICO

•

I
,

No Oeste ,

r
- ,

Duas empresas anunciaram que irão instalar unidades em
Chapecó, no Oeste catarinense. A norte-americana Rudolph
Foods Company e a catarinense Buschle e Lepper, cujos diretores
estiveram reunidos esta semana com o secretário de
Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego do
município.A Buschle e Leppertem sede em Joinville e foi fundada
há 63 anos, atuando no mercado de produção e distribuição de

produtos químicos para indústria química, farmacêutica,
alimentícia, agricultura e materiais de construção nos três Estados
do Sul, no Mato Grosso e em São Paulo. A filial de Chapecó
deverá fazer a distribuição de produtos em todo o Oeste
catarinense, no Norte do Rio Grande do Sul e Sudoeste 60 Paraná.
A Rudolph Foods Company é do ramo de alimentos e transforma

gordura animal (suínos) em produtos alimentícios. A produção
em Chapecó estará voltada para o mercado dos Estados Unidos .

Desaceleração
A inflação medida pelo

,

IGP-II.'J (Indice Geral de

Preços - Mercado)
desacelerou e registrou
em julho variação de
0,18%, segundo a FGV

(Fundação Getúlio

Vargas). Em junho, a

varlação tinha sido de
0,75%. O IGP-M acumula
no ano alta de 1,58% e em

12 meses, de 1,39%. A
perda de fôlego foi
comandada pelo
movimento dos preços no

atacado e na construção
civil.

Variações
As Matérias-Primas Brutas
variaram 0,49%, em julho,
ante 2,75%, em junho. Os
itens soja (em grão) (6,34%
para -1,05%), cana-de-açúcar
(11,01 % para 0,37%) e aves

(3,43% para -3,68%) foram os

principais responsáveis pela
desaceleração do grupo.
Esses movimentos foram
compensados em parte pelas
acelerações dos itens:
bovinos (1,20%), arroz
(16,75%) e laranja (-8,70%).

Gastos
o turista estrangeiro que vem

ao país está cada vez mais
qualificado, gasta mais no

Brasil e se sente atendido em

suas expectativas de viagem.
E mais:' quase a totalidade
dos que vêm quer voltar ao

país.Os dados constam de

pesquisa feita com turistas

que vieram ao Brasil no ano

passado, conduzida pela Fipe
USP (Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas), pela
Embratur e pelo Ministério. do
Turismo.

,

tmnspone e turismo

TRANSPORTE DE ESTUDANTES
PARA JOINVILLE COM MICROÔNIBUS

Ligue: 3370 ..4888 / 9184-9988 com Luciane .

, .
..

-. . . - .

,

Previsão
A taxa ficou abaixo das
previsões do mercado,
que projetavam alta de
0,36%, segundo o boletim
Focus, elaborado pelo
Banco Central.O IPA
-

(Indice de Preços por
Atacado), que representa
60% do índice, avançou
0,21 %, enquanto no mês
anterior havia apurado
elevação de 1,11 %.0

grupo Bens Intermediários
registrou variação
negativa de 0,04%, após
apontar 1,63% em junho.
Somente o subgrupo
materiais e componentes
para a manufatura, que
teve sua taxa reduzida de
1,81 % para -0,03%, foi
responsável por um

decréscimo de 0,41 ponto
percentual no resultado
do IPA.

Perfil
Por que mais qualificado: o

perfil captado pela pesquisa
mostra

\
que sua renda média

individual subiu de 2004 para
2005 nas três categorias
pesquisadas -viagem a lazer, a

negócios ou por outros
motivos- e que mais turistas
têm nível superior ou de pós
graduação.

. ,.,

• INDICADORES ECONOMICOS
,

,

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,173 2,174 It, COMPRA VENDA

PARALELO 2,303 2,397 It· 2,778 2,780
PESO (Argentina)

TURISMO 2,115 2,2G2 It
I 0,709 0,709 11

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

" BOVESPA 37.381 1,34%
" DOW JONES (N. York) 11.219 107%

" MERVAL (B. Aires) 1.689 0490/0

II NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,722

• CUB junho
R$894,85

•

-,
I

..

,

"
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, O CORREIO DO POVO
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• JAItAGUÁDO 5UL .5e - PARQUE MUNICIPAl DE£VENTOS

•

,

TRAGEDIA: MORADORES DAS QUITINETES NÃO TÊM PARA ONDE IR
,
,

I
,

•
•

•

•

kELLY ERDMANN
•

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

""'''."�··W 'T �-..
--

1

;� Incêndio destruiu
,

cepósíto e escritório
ida fábrica. Loja não

ifoi atingida pelo fogo

t

,

I
GUARAMIRIM - A sexta-feira

ifoi de limpeza no depósito da

:Harmonia Móveis', localizada às

imargells da BR-280, em

Guaramirim. Depois de uma

noite marcada pelo incêndio que
iconsumiu todo o local e o

'escritório da fábrica, o dia acabou
•

I:selldo de contagem de prejuízos,
tanto para os proprietários da

loja, quanto para os moradores
das quitinetes construídas no

'primeiro piso do prédio.
I O fogo começou por volta das
I 18h40 de quinta-feira, 27, e logo
[destruiu todos os móveis

.estocados e equipamentos,

! usados-no setor administrativo.
, .

iConforme explica a sócia da
,

: empresa, Tânia Sabino, o
I

.depósito estava cheio de
•

.

estofados e cadeiras, prontos
para serem colocados à venda na
feira anual da loja, pré-agendada
para agosto.

extintores, mas não adiantou
nada", desabafa.

A sócia-proprietária da
Harmonia reitera que um curto

circuito na fiação interna do

depósito ocasionou o incêndio,
porém, não entende os motivos

que levaram à descarga elétrica.
O fogo, além de queimar os

•

produtos, retorceu as janelas,

,
r

Móveis que estavam no depósito foram tatalmente queimados

Além disso, a este prejuízo são
somados os documentos das
vendas negociadas e arquivos de

.

clientes, perdidos por completo.
As chamas impediram,
inclusive, que Tânia e urna outra

funcionária, ambas no escritório
.',

no momento, retirassem as

bolsas de uso pessoal. "Só

pensamos em pegar os

estourou os vidros e causou

rachaduras na estrutura do

prédio.
Para evitar mais problemas,

moradores das seis quitinetes no
andar inferior ao depósito,
tiveram de deixar o local. Uma
dessas pessoas é Lindaura Rosa,
40 anos. Ela, o marido, a-nora e

cinco filhos tinham se mudado
,

para o local há pouco mais de três
meses e agora não sabem onde
vão morar. Outros procuram
auxílio de amigos e parentes.

Mesmo o incêndio não

a tingindo as residências, os

móveis ficaram danificados por
causa do calor das chamas e da

água utilizada para contê-las.
Ainda abalada, Lindaura diz não
saber se teve ou não prejuízos.
"O importante é que não

aconteceu nada com as

crianças", enfatiza.
A Harmonia Móveis ficou

fechada durante todo o dia de
ontem e hoje, permanece do
mesmo jeito. O atendimento aos

clientes volta à normalidade a

partir de segunda-feira, quando
os proprietários devem finalizar
o levantamento dos prejuízos,
não divulgados até agora.

Vigilância Sanitária übera Escola Lauro Zimmermann
GUARAMIRIM A Estadual de Educação Básica

Prefeito Lauro Zimmermann
não está mais interditada.

Segundo Maria Lúcia, os

problemas mais urgentes
constatados pela Vigilância
Sanitária deGuararnirim já estão'

de acordo COIU as determinações
do órgão. Dessa forma, a aula

•

prosseguirá normalmente para
os cerca de 1.100 estudantes do
Ensino Fundamental eMédio da

instituição a partir de segunda
feira, quando acaba o recesso

escolar na rede estadual de

supervisora de Educação Básica
da SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional),
Maria Lúcia Richard, disse

ontem à equipe de O Correio do
, .

Povo, por telefone, que a Escola

• FALECIMENTOS •

ensino.

Entre as melhorias re a

lizadas, cita a construção de
uma parede para separar a

lavanderia da área externa, a

colocação de novas cubas e

torneiras nas pias, dos :

banheiros, e a instalação de
. . , .

mais um vaso sam tar ro ,

Também foram providenciados
'

os atestados de saúde para as

merendeiras e substituídas as

três caixas d' água.

Faleceu às 20:30h do dia 27/07, o senhor Herberto Arnoldo Tank,
com idade de 69 anos.O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério Evangélico Bananal do Sul.
Faleceu às 16:00h do dia 27/07, a senhora Edith Kostetzer Winter,
com idade de 70 anos.O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério Bom Pastor.
Faleceu às 15:30h do dia 27/07, o senhor Carlos Alberto Sander,
com idade de 63 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.
Faleceu às 14:00h do dia 27/07, o senhor Cezar Jose Zanetti, com

I

idade de 64 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila
Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.

•

-.

•

Em relação à água conta-

minada, ressalta que UIU laudo
emitido na semana passada pela
Casan (Companhia Catari-

_i

nense de Aguas e Saneamento)
constatou a ausência de

contaminação na água da

cozinha, diferente do que foi
atestado anteriormente pelo
Lacen (Laboratório Central de
Saúde Pública), em Floria

nópolis.
A Escola Prefeito Lauro

Zimmermann foi interditada
há 12 dias, quando a Vigilância
Sanitária constatou ,a

•

coritaminaçâo da água na

cozinha e diversos problemas
na infra-estrutura, que com

prometiam a segurança de

professores e alunos.

ESPAÇO RECREATIVO E CULTURAL SESC

Espaço devivência de jogos, brinquedos e

brincadeiras tradicionais e contemporâneas a partir
do resgate da memória lúdica da região do Vale do

Itapocú. Diversão e cultura para toda a família .

Chuva não muda cenário de
'estiagem, Samae pede economia

}ARAGUÁ DO SUL - A chuva
que caiu sobre [araguá do Sul na
madrugada de sexta-feira, 28, e
na noite de ontem, não reduziu
os problemas causadas pela
estiagem. O nível de água
registrado no Rio Itapocu,
principal foco de captação do
Samae (Serviço Autônomo

-

Municipal de Agua e Esgoto) , é

baixo e a indicação é economi

zar o máximo possível.
Segundo Luis Fernando

-Marcolla, diretor do sistema, o
auxílio da população se torna

'cada vez mais imprescindível.
COIUO as previsões meteoroló

gicas só sugerem chuvas
intensas a partir de setembro e

outubro, é preciso evitar o gasto
.

excessivo. Para isto, os banhos
demorados e a lavaçãode carros

,e calçadas estão proibidos.
Em Jaraguá do Sul, 980/0 dos

cerca de 130 mil habitantes

utilizam a água distribuída pelo
Samae. São mais de 564 milhões
de litros tratados a cada 'mês,
sendo que destes, 80% vêm do
Rio Itapocu e o restante de cin�6
sistemas independentes,
instalados nas localidades de

-

Santa Luzia, Aguas Claras, BO,a
Vista, Krause e Rio Molha.

.'J

r·

As primeiras pessoas ':i.
,

sentirem a falta de água são

aquelas que residem nesses

bairros. Por isso, outra dica de
Luis Fernando Marcolla, é

reduzir o consumo para garantir
o abastecimento regular em

todo o município. As casas sem

caixas d -

água também sofrem
com as baixas na capacidade de

-

E' I !
captaçao. suma-se que, pe o '

menos, 15% da população tj
jaraguaense faça parte desse r

grupo, prejudicado quando a

pressão da água enfraquece.
(Kelly Erdmann)

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

_I
,.

,

Hoje é dia de Stamrntisch na

Marechal Deodoro da' Fonseca
}ARAGUÁ DO SUL - A

partir das 10 horas, quem
passar pela Av. Marechal
Deodoro da Fonseca e na Rua

Quintino Bocaiúva, no

.Centro de Jaraguá do Sul, vai
poder participar de mais

edição da Stammtisch. São
.

esperados 82 grupos de

amigos, instalados em barra
cas decoradas, cerca de 18 mil

pessoas transitando pela festa
e muita diversão garantida
por cinco bandas típicas.

A abertura da festa está

marcada para às 10 horas e o

toque de recolher acontece

por volta das 17h30. Segundo
Moacir Gonçalves, da

comissão organizadora, o

limite para o encerramento é

às 18 horas. Caso o dia

amanheça com chuva, a
.

.

confraterniz.ação deve ser

cancelada. O aviso oficial será
dado através das emissoras de:
rádio locais a partir das 6
horas. '

Para garantir a tran

qüilidade daqueles que forem
até a Stammtisch, QS

organizadores prometem
ins tàlar 3 O banheiros

químicos nas proximidades
do Calçadão. Além disso, a

Polícia Militar deve fazer
rondas extras pela região.
(Kelly Erdmann)

,

,

,
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FUTEBOL: FOCANDO O ANO QUE VEM

í
I
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) ,
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JULIMAR PIVATTO

� Previsão é iniciar
a preparação do

profissional no dia
,110 de dezembro

•

r }ARAGUÁ DO SUL

Enquanto o futebol profissional
não volta às atividades, o

[uventus trabalha COll1 as

'categorias de base de olho no

futuro. As categorias juvenil e

'júnior estão ern plena atividade,
�

� 'comjogadores de todos os lugares
sendo testados freqüentemente.
A intenção é ter urna boa base

.para se iniciar o trabalho para o

Campeonato Estadual daDivisão
Principal de 2007. O diretor de
futebol, Alcir Pradi, disse que a

movimentação para contratação
de jogadores começará ern

novembro e 110 dia 1" de

dezembro, começarem os treinos

pará a principal competição do
, Estado.

Enquanto isso, as categorias
de base seguem se preparando. A
juvenil, treinada por Biro, vai
disputar, na próxima semana, a

fase regional dos J oguinhos
I

Abertos e a júnior, dirigida por

JARAGUÁ DO SUL _ A

equipe de basquete Proma/
Faculdade Jallgada/FME sofreu
duas derrotas seguidas pelo
Carnpeoria to Ca tarinense

juvenil Feminino, que colocam
em dúvida sua condição de
favorita ao bicarnpeonato
estadual. Desfalcada de suas

principais atletas _' que ficaram
em Jaraguá do Sul se

..;) resguardando para o jogo contra
]oinville _ a equipe viajou até

DIVULGAÇADIFME

Basquete jaraguaense (branco)
espera o adversário da semifinal

,

,

,

JARAGUÁ DO SUL - se - PARQUEMUNICIPAl DE EVENTOS

•

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

•

QÁDlO ;;I�:)
-'ARAGUÁ" '.

Equipes de base do Juventus representarão Jaraguá do Sul nos Joguinhos Abertos e-nos Jasc

Alaor Palácios, buscará a vaga

para os Jogos Abertos. "Estamos
trabalhando COIU a base pensan
do 110 futuro, O resultado não é

imediato, mas .o trabaillo é'

válido", comentou Pradi,

Segundo ele, hoje cerca de 50
atletas treinam nas 'duas

categorias. "Os jogadores vêm e

a gente oferece alimentação e

local. Passam por testes durante
três ou quatro dias e aí decidimos
se fica ou não", informou o

Tubarão na noite de quarta
feira, dia 26, onde foi

surpreendida pela Unisul, por
67x56.

O resultado
'

não teria

interferência na classifícação
caso as meninas de Jaraguá do
Sul derrotassem o time de

,

[oinville 11a noite de quinta-
feira. MeSll10 jogando ern casa,

com o apoio da torcida, a equipe
, '

se mostrou completamente
apática durante toda a partida,
sendo derrotada por 76 a 64 e

desperdiçando a chance de
decidir o título estadual ern

casa, caso classifique-se para as

finais do campeonato.
O play-off semifinal terá

início no próximo dia 9, quando·
a Prema/Faculdade J angada/
FME jogará fora de casa, contra

urn adversário ainda a .ser

definido. Dia 11 acontece a

partida de volta, em Jaraguá do
Sul. Caso haja necessidade de

, ,

um terceiro Jogo, o mesmo

acontecerá no dia 12, também
em Jaraguá do Sul. As partidas
finais estão marcadas para os

dias 15, 17 e 18 de agosto.

,

dirigente.
Para o ano que vem, as
",. . "

estrategias Ja começam a ser

,estudadas, principalmente a

questão de patrocínio. "Das placas
publicitárias que existem no

estádio, praticamente todas
devem se manter, Quanto ao

patrocínio das camisas, ficou
aberta a negociação para con

versamos com os patrocinadores
que estavam no início do ano.

Tern grandes chances deles

continuarem", afirmou Pradí,
O dirigente, qlje acompanha

a diretoria do [uventus desde
1990 (só saiu em 1995 e voltou
ern 1997), disse que, os últimos
anos foram os mais vitoriosos.
"Primeiro ficamos em terceiro
em 1994 e depois de retomarmos
a equipe, ern 2004, conquistamos
o título da B1. Em 2005 voltamos
para a elite e este ano já ficamos"
novamente, conl o terceiro'

•

lugar", lembrou o diretor.

,

PAVILHÃO DOS NEGÓCIOS
, .

Encontre produtos e serviços para cada tipo de negocto.

Malwee X Petrópolis '

Caratê
A, partir das 8h de hoje, o

Ginásio da Arweg receberá
cerca de mil caratecas de
30 delegações de Santa
Catarina para a 3a Etapa do

Campeonato Estadual de
Caratê lrteresnlos. A As-

,

sociação Formigari, de Ja

raguá do Sul, que está or

ganizando o evento, com
pete com 53 atletas, O
evento faz parte do calen
dário de eventos dos 130
anos de Jaraguá do Sul.

Taça Pomerode
Neste fim de semana

acontecem os jogos de ida
das semifinais da Taça
Pomerode. No sábado às
15h15, pelos aspirantes, o

Flamengo recebe o Vitória e

o Caramuru joga contra o

SÃO PAULO (SP) _ O
treinador do Palmeiras, Tite,
confirmou o time titular para o

, jogo contra o Paraná, hoje, e

pediu o apoio dos torcedores no
Estádio Palestra Itália para
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. , .

tentar a quarta vitona consecu-

tiva e sair da zona de
rebaixamento do Campeonato
Brasileiro. No lugar do volante
Wendel, suspenso, entrará

Marcinho Guerreiro, que volta
após não ter acertado sua

transferência para o Olympique
de Marselha, da França. O jogo
será hoje, às 18h10, no Parque
Antártica.

• LINHA DE FUNDO

•

•

JULIMAR PIVATTO

Atlético Pomerodense. No
domingo, às 15h30 pelo
adulto, o Vitória recebe o

Atlético Pomerodense e o
,

Agua Verde joga contra o

Botafogo.

Parceria
A Cortiana Plásticos,
patrocinadora da equipe do

Farroupilha de Futsal, '

firmou ontem uma parceria
'

com a UCS para montar.
't

uma equipe de ponta no
[

Brasil. A intenção é disputar)'
o Campeonato Gaúcho da i

Série Ouro e da Liga Futsal.
Além do futsal, a parceira
engloba projetos acadêmi- '

cos e profissionais que irão
beneficiar funcionários da
Cortiana Plásticos e acadê
micos dos mais diversos
cursos que a UCS oferece.

,

Tite confirma time e pede o

carinho da torcida no Palestra

,

A vitória contra o Umuarama trouxe um astral diferente para a

equipe da Malwee. Hoje, contra o Petrópolis, às 15h45 com

transmissão da SporTV, o time jaraguaense terá a volta do
craque Falcão, que ainda não participou de nenhum jogo nesta

segunda fase. O supervisor técnico, Kléber Rangel, acredita '.

no momento de reação da equipe. "Agora não podemos mais

perder jogos. Temos que entrar com vontade e vencer as '

próximas partidas para assegurar a nossa vaga na semifinal",
afirmou. O Petrópolis tem dúvidas para escalar o time, já que
Formiga e Marcinho estão comundidos .

Bi'asileirão Série A
14' Rodada

Hoje

,

,

•

-

•

•

,

,

,

,

•

•

, I

16h Juventude x Figueirense '

18h10 São Caetano x Ponte Preta

18h10 Palmeiras x Paraná

Amanhã

16h Atlético-PR x Flamengo
16h Vasco x Cruzeiro
16h Santa Cruz x Corinthians
16h São Paulo x Santos
18h10 Fluminense x Botafogo
18h10 Internacional x Grêmio

18h10 Goiás x Fortaleza
•

�

ClASSIFICAÇAO
Col. Time
I' São Paulo
2'
3'
4'
5'
6'
7'
8'
9'
lO' Juventude
11' São Caetano
12' Grêmio
13' Botafogo '

14' Atlético-PR
15' Flamengo
16' Ponte Preta
17' Palmeiras
18' Santa Cruz
19' Fortaleza
20' Corinthians

PG
29
25
25
24
24
21
2t
19
18
17
16
16
15
14
14
14
13
12
12
10

J V
13 9
13 .

7
13 7
13 7
13 7
13 6
13 6
13 5
13 5
13 5
13 4
13 4
13 3
13 4
13 4
13 4
13 4
13 3
13 2
13 3

Meninas do Juvenil perdem e se

complicam no Catarinense
Atleta jaraguaense disputa
quatro competições com moto

Cruzeiro
Internacional
Paraná
Fluminense
Figueirense
Santos
Vasco
Goiás

E
2
4
4
3
3
3
3
4
3
2
4
4
6
2
2
2
1
3
6
1

o
2
2
2
3
3
4
4
4
5
6
5
-

5
4
7
7
7
8
7
5
9

GP
24
22
18
25
24
20
17
18
14
17
15
19
15
17
12
19
17
15
10
14

GC
11
9
13
13
18
15
12
22
15
16
17
22
15
17
17
30
27
22
19
22

SG
13
13 I

,

,

5
12
6
5
5
-4
-I
1
-2
-3
O
O
-5

-11
-in
-7
-9
-8

•

,
.

t ..'

Maysa
,

Pianezer

ocupa o

segundo
lugar no
Catarinense

, .

,
-

'_,< •

,
. '

.

•
" "" V::_',
". 'r,

,

•

agosto, Maysa estréia na Copa
Contestado, na primeira etapa
que será realizada ,em

Papanduva. Depois, no dia 19 e

20 de agosto, emMassaranduba,
acontecem a Sa etapa do

Campeonato Catarinense e a 1 a

Etapa do Sul-Brasileiro de
Motovelocidade.

No Campeonato Estadual,
ela ocupa a vice-liderança com
64 pontos, contra 100 de

Rodrigo Riffel, de Blumenau,
que venceu todas as etapas até o
momento. Maysa compete com
apoio de LB Automóveis, SD
Veículos, Street Cat, Mega
Automóveis e Schneider
Automóveis.

está COIU Ulll calendário
movimentado. No último fim de
semana Maysa Pianezer

conquistou o terceiro lugar na
6" Etapa da Copa Vale, em

Atalanta, e pulou do quarto para
o segundo lugar na classificação
geral, na categoria 65cc, onde
disputa mais três competições,
ainda neste semestre.

"Foi uma prova razoável, mas
. , '

o importante e que conseguimos
subir duas posições na

classificação", comentou o pai e
maior incentivador, Dirceu
'Piallezer. No próximo dia 5 de

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ARENA: VISITA ILUSTRE

•

• • •

• , .

,

CARLOS BRANDÃO
,

FOTOS: PIERO RAGAZZI DE FREITAS

•

.. Wandér Weege
destacou a qualidade da
obra e parabenizou a

•

Proma pelo trabalho

JARAGUÁ DO SUL - Em sua

primeira visita oficial às obras
da Arena Jaraguá, o industrial
Wandér Weege, um des
mentores de todo empre
endírnento e financiador do

projeto arquitetônico e de

engenharia, não economizou

elogios ao resultado que está

. sendo apresentado. "Fiquei,
realmente, surpreso. A

arquitetura, desenvolvida aqui
mesmo em ]araguá do Sul, é

impressionante. Estou muito

feliz por tudo que estou vendo
,

aqui. E um projeto envolvente,
nobre, exemplo para todo o

Brasil", destacou. O empresário. '

visitou a obra acompanhado
pelo prefeito Moacir Bertoldi,
pelo empresário Paulo Obenaus,
proprietário da Proma Enge
nharia, construtora responsável

•

�

CARTAO POSTAL
•

\ ,.1-

A construção" dividida em três níveis (térreo,
arquibancada inferior e arquibancada superior), tem área de
20.637 m2, capacidade para 7.878 pessoas sentadas,
estacionamento externo para 1.027 veículos e interno para

•

131 veículos, 80 alojamentos, 24 banheiros, 22 camarotes,

praça de alimentação (I.280m2), cozinha, oito bares para
atendimento ao público, 32 bilheterias, área para feiras

(3.954 m2), 1210jas para locação e outros serviços. Além da

arquibancada com cadeiras metálicas, a estrutura também
conta com uma arquibancada móvel metálica, com

capacidade para três mil pessoas sentadas, que será

disponibilizada em grandes shows e jogos esportivos.

Obra é uma das mais lrnportantes e grandiosa em construção no Estado

A PRIMEIRA A GENTE
�

NAOESQUECE
A obra da Arena:]araguá é

a ,primeira que a Prom a

Engenharia desenvolve para o

setor público. "Nós fazemos

empreendimentos residenciais
• •

a mais de 10 anos em Jaraguá do
Sul e este é o primeiro no setor

público, uma obra em volume
.

,

verdadeiramente industrial",
afirma o engenheiro Paulo
Obenaus, diretor-presidente da
Proma.

Segundo o engenheiro,
esta obra representa um novo

estágio na existência da

construtora. "Com certeza a
,

Arena vai abrir um grande
leque comercial para a empresa
no segmento de' obras in

dustriais e públicas", afirmou
Obenaus.

•
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Paulo Obenaus destaca importãncia do empreendimento também para Proma

•

•

O CORREIO DO POVO

DIADO SORV
Distribuição gratuita de sorvete para as

crianças durante o dia 19 de agosto.

• •
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ORGULHO PARA JARAGUÁ
O presidente da Câmara,

vereador Cacá Pavanello

(PFL), também destacou a

importância do empreendi
mento para a sociedade e para

toda a comunidade esportiva de

Jaraguá do Sul. "Esta é a maior

obra pública de Santa Catarina
em desenvolvimento na

atualidade. Além disso, com
certeza, a Arena é a maior de
Santa Catarina e uma das
maiores do Brasil, um orgulho
para [araguá do Sul. O esporte
e os eventos de ]araguá do Sul
só têm a ganhar com a

conclusão deste projeto",
destacou o vereador. Pavanello,

, ,

um dos principais incen-

tivadores do esporte amador
no município e diretor de futsal
de Malwee, também luta por
'vários anos pela construção de
uma obra neste segmento na

cidade.

"•• ,,_, "0 _',.".' ,. o" ".,_. " •.• , ." ••�.' ·.0 ,_ "., " •.• , ' •• �, ••. � ••• ,.,� ••• ,."., •• ,� •• , , ••••� ••• ,."••• , •• , ••. , •. � '., '. ., \\ '
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pelo empreendimento, pelo/
presidente da Câmara de
Vereadores, Carione Pava
nella (PFL) e demais enge
nheiros e arquitetos' que
desenvolvem o trabalho.

Em uma visita de cerca de
uma hora, Wandér conheceu
todos os detalhes construtivos

do empreendimento,
destacando alguns pontos.
"Estive no local considerado

pelos engenheiros, o de pior
visibilidade, para meu espanto
consegui ter uma visão ampla de

/

todo o local onde vai ser a quadra,
garantindo que não há um lugar
ruim de assistir aos jogos aqui na
Arena", destaca o empresário,
que ressaltou I

o br-ilhante
trabalho feito pela Proma

Engenharia. A cobertura da
Arena é outro destaque na

. ,

opinião de Wandér. "E uma

cobertura que dá gosto olhar. A
Proma conseguiu fazer uma um

, telhado com "T" maiúsculo",
,

disse. Segundo Paulo Obenaus o

vão do pé direito da Arena tern

31 metros, um dos maiores do
Brasil. "Com esta obra no

, '

estacionamento começam em
. .

breve. "Os recursos para esta

ação já estão reservados";
informou Bertoldi. O prefeito
também disse que dos R$ 3
milhões ainda necessários para
finalizar o empreendimento, R$
1,5 milhão está garantidos por
financiamento. "O restante

pretendemos captar através da

comercialização de cadeiras,
camarotes e entre outras ações
de exploração comercial no
interior da Arena", destacou

Moacir, afirmando que. se tudo
correr conforme esperado, em 90
dias a, obra estará entregue,
"Infelizmente não conseguimos
inaugurar a obra no aniversário
da cidade, como era nosso

objetivo, mas continuamos com

o prazo de três meses para a t

�
conclusão do empreendi, ,,')'

menta", ressaltou.

• •

.

currículo a Proma vai longe",
afirmou o empresário Wandér
Weege. /

O prefeito Moacir Bertoldi

aproveitou a oportunidade para
anunciar que as obras de todos
os acessos a Arena e o

,

•

•

•

,

..

•

Cacá luta há anos pela construção
,

Inverno na Yang
Na Yang vocÊ) encontra a mals
completa coleção de blusas,
casacos, boleros em lã e fios de
modal, bem como tQda a lInha

,

fitness em supplex,São calça�,
corsários, bermudas, tops. bl\.lsasl
Jaquetas e maiôs de nataçao para a

prática de exercício flslcos a preços
de fábrica,

Varig Fashlontqualidade que
valoriza o seu corpol

.. .... . _" ,. ,.", -', ' ..... , ....

,

i Qualidade que valoriza
,

i o seu corpo!, ,

j Rua Bernardo Dornbush, 432. Baependl .

i Jaraguá do Sul - Fone: (47) 3275·3290
,
..•.
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•
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• NOVELAS
� GLOBO - 18H

Sinhá Moça
Tobias diz a Rodollo que não quer que traga
os escravos do Barão para o quilombo,
pois isso só trará desgraça para quem já
vive lá. Sinhá Moça sugere a Rodolfo que
Dimas leve os escravos do Barão para
outro quilombo. Ele concorda. Sinhá Moça
e Rodolfo vão embora do quilombo.
Justina pensa que Rodolfo desistiu de
soltar os escravos do Barão e supere a

Bastião que façam isso. O Delegado sabe

que está sendo injusto ao manter o Capitão
preso, mas teme contrariar o Barão. O

Capitão exige ser julgado, mas o Barão
deixa claro que vai tentar impedir isso.
Dimas fala para Juliana que quer se vingar
do Barão, deixando-a chocada.

� GLOBO -19H

Cobras e Lagartos
Estevão dá uma bronca em leona. Duda

pergunta se leona já teve alguma coisa
com Estevão, mas ela nega. Foguinho diz a

Omar que vai ajudar Ellen. Foguinho deixa
Ellen continuar a trabalhar na luxus. Ellen
diz que ele vai pagar tudo o que fez a ela.

I Estevão alerta leona que Duda só reatou
com ela por estar desconfiado da relação
deles. Eva perde a memória e se

transforma em Esmeralda. Otaviano pede
para voltar, mas Celina permanece
irredutível. Celina e Valquíria saem juntas
depois do trabalho. Estevão convida Ellen

para sair. leona ouve Duda dizer a Letícia

que precisa encontrar uma prova do
romance entre ela e Estevão. Ellen dá um

beijo em Estevão. /

� GLOBO - 2'1 H

Páginas da Vida
ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDiÇÃO, O
CAPíTULO DE SÁBADO DE "PÁGINAS DA
VIDA" AINDA NÃO HAVIA SIDO EDITADO

� SST - 18h30

Rebelde
Sabrina se aproxima de Miguel com a

intenção de beijá-lo. Ele se afasta e deixa
claro que é comprometido e só quer sua
amizade. Sabrina finge que não está

procurando um relacionamento e diz que
só quer ser sua amiga. Celina pergunta a

Vick por que empenhou a pulseira que Mia
lhe deu. Vick afirma que está tudo bem,
mas se recusa a dar qualquer explicação
sobre o assunto. Roberta se queixa de
Hilda com a mãe e diz que ela a obrigou a

arrumar seu quarto. Alma tenta explicar
para a filha que Hilda está com elas para
ajudar a educá-Ia e só estão pensando no

seu bem. Sabrina sugere ao pai que
transforme a banda RBD num quinteto.

� REC()RD - 19h'15
. Bicho do Mato
Juba se aproxima de uma mulher. Ela fica
com medo e apressa o passo. Juba faz o

mesmo e vai falando com a mulher. A

mulher, apavorada, balança a cabeça
negativamente e praticamente' sai
correndo. Juba não entende nada. Hilton
diz para Maria Elisa que Eduardo a ama.

Ramalho dá bronca em Tavinho. Diz que o

reitor da faculdade reclamou do trote dos
calouros. Ramalho diz para Tavinho que ele
terá de participar do grupo de estudos do
Professor Mesquita. Juba se depara Com
um menino de rua que pede dinheiro. Ele

pergunta ao menino se ele sabe quem é
seu tio, que mora em Ipanema e tem dois
filhos. Juba peçaa carteira para ver o

endereço. O garoto aproveita, pega a

carteira de Juba e sai correndo.

� RECORD - 20h
, Cidadão Brasileiro
Antonio está ainda com febre. Fausta dá
um banho nele e, o explica o que'•

aconteceu. Ela fala que a febre é processo
da iniciação e a partir de agora ele vai sentir

seupróprío poder. Antonio debocha do que
Fausta diz. Cássio diz para Marcelo e laís

que Edouard levou Homero para a

Obradec. Edoua-rd, Homero e Bruna
•

Mantovani discutem os serviços Que a

Obradec prestará para a sociedade
Companhia Urbanizadora Nova Capital do
Brasil, a NOVACAP. Os três comemoram.

Homero fala que Antonio pode os ajudar e

muito nesse projeto. Antonio visita
Hometo. Edouard fala sobre a construção
de Brasília. Edouard conversa com Renée

•

sobre Antonio. Ele fala que está pensando
em contratá-lo para trabalhar em Goiás
como pioneiro em um de seus projetos.

•

,
"

•
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��PRÓXIMA DAS 21 H
Paraíso Tropical é o título
definitivo da novela de Gilberto
Braga e Ricardo Linhares que
sucederá Páginas da Vida na

programação global, segundo a'
coluna de Patrícia Kog.ut do
jornal O Globo. Até agora a

história vinha sendo chamada.
de Copacabana. A música de
abertura, no entanto, continua
sendo Sábado em Copacabana,
de Dorival Caymmi. Na próxima
semana, Maria Bethânia deve
entrar em estúdio para gravar o
tema.

•

• .:".' ',',"
N

��ADAPTAÇAO
OS tiras mais bem-vestidos dos anos,

80 estão de volta em nova versão, é

claro. O seriado Miami Vice, que saiu

das telinhas para o cinema,
estreou ontem nos E,stados

r

Unidos. Na edição século 21, os

��HOMENAGEM?
. Shiloh Nouvel Jolie-Pitt se
tornou a mais jovem pessoa a

ser imortalizada com uma
,

estátua de cera no museu

Madame Iussaud, filial Nova
Iorque. Para tirar uma foto ao

lado de Brad, Angelina e Shiloh
deve-se pagar uma quantia que
será remetida para a Unicef,
órgão da ONU do qual Angelina
é embaixadora. O que seria um

,

tributo ao bebê mais famoso do
rnundo, acabou gerando
críticas porque os outros dois
filhos do casal, Maddox e

Zahara, foram esquecidos na

homenagem.

•

policiais são muito bem

representados por Colin

Farrel e Jamie Foxx. A

dupla ganhou, ainda,
figurino de luxo

assinado pela Hugo
Boss. Por aqui, a estréia do

longa está marcada para o dia 25

de agosto .

��NO TEATRO
Na peça "Porcelana Fina",
de Georges Feydeau, Vera
Fischer deixa de lado o

glamour pàra se

transformar em Júlia, uma
esposa do século 20 que
vive brigando com o

marido, interpretado por
Perry Salles. Famosos
como Garolina Dieckmann,
que viveu sua filha na
novela "Laços de, família", e

,
.

Carol Castro conferiram a

pré-estréia para VIPs na

quinta-feira, 27, na sala
Fernanda Montenegro do
Teatro Leblon.

,

DIVULGAÇAO

Baile de Rei e Rainha
A Sociedade Atiradores Diana, de
Guaramirim, homenageia hoje, na .

Festa de Rei e Rainha, as
majestades do Tiro ao Alvo: Sr.
Osvaldo Aguiar de"Almeida e a

Sra. Enedir Orsi. A concentração
será no Parque de Eventos Perfeito
Manoel de Aguiar, com início

previsto para as 16h, acontecendo
a busca às 17h30min, seguindo-se

- -

entao a programaçao com

Jantar e Baile, animado pela
Banda Paisagem, do Rio Grande
do Sul. O valor da adesão para a

festa e baile será de R$ 15,00.
Informações pelo telefone (47)
3373/1659.

Show •

•

•

•

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Amanhã, a Banda Jaraguaense In
Natura fecha a programação
festiva aos 130 anos de Jaraguá do
Sul. O show acontece às ISh na

- .

A 3a Delegacia de Joinville sagrou-se campeã na modalidade de futebol suíço na XI Olimpíada da Polícia
Rodoviária Federal de Santa Catarina, realizada no último final de semana, em Joaçaba. Na foto da direita para
esquerda o inspetor, Arisfeu da Silva, o superintendente geral, Fernandes Luiz Ademar Paes, o empresário,
convidado, Adejair E. Balanelli, e o inspetor, Carlos Roberto Woff

•

,

Praça Angelo Piazera.
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Acontece hoje a festa "Bem no

meio do Mato", na Chácara do

Prudys Garibaldi. Ao som de um

born British Rock da Banda

jaraguaense The Soundz, a festa
começa às 23h, e contará também
com vários DJs. Mulheres Free até

a meia/noite. Ingressos no valor de
R$ 10,00, na Beagle do Shopping
Breithaupt, no Posto Mime Matriz
e na Licoreria.

. P

fi PARABENS!
Aniversariantes do dia
29/07
Rosa Reichert
Albertina Francener

Everaldo Aparecido Correa
Lucas Lunelli Arnecke

Edinara Keunecke

Ernesto Bendhalk

Rosangela Weiller

Cristiane S. Wehrimister
Matheus Demarchi .

Marilene Ribeiro

Tiago Ranghetti
Marli Krueger
Marisa Piontkiewicz

Márcia R. N. Negherbon
Ademir Konell

•

Marisa G. Schweinle

30/07
Ivo Arildo Tomelin

Quiliano Decker

Jayla M. Demarchi

Genésio Venturi

Luiz Enrique Bortolini

Elcidia L. Muller

Natalia Jung
.

Ana Karsten
,

Ivonne Regane Bonatti

Benner

Daniel F. Lemke

Arno Neuhaus .

Wilfried Gaedke

Luciana Krueger
Luiz de Oliveira Freitas

I

ESCOLA DeARTltS O£COAATWAS

"

• HORÓSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Ô astral, hein! Você é uma brasa, mora! Mesmo
em dias menos ensolarados sua energia se

mantém flamejante, animando a vida dos que o

cercam .•Ultimamente você vem se empenhando
em projetos profissionais importantíssimos,
mas também não precisa ser o número 1 em

tudo ... Não esqueça da família, ela é a base .

para os carneirinhos.

Touro 21/4 a 20/5
Crises existenciais? Nada disso! Abra a cortina,
o mundo lhe espera. Um dia excitante começa,
a onda é borboletear e socializar. O tempo
passa mais rápido do que os seus pensamentos
sobre o que fazer com você mesmo .. : Talvez só
umtetetonerna para aquela pessoa bacana já o

faça perceber como você é importante e como

é boa a sua companhia.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Nesses tempos de altas tecnologias, geminia-

,

nos se adaptam bem. As vezes é mais fácil inte-

ragir virtualmente, sem envolvimentos, decep
ções e aquela coisa toda que o semelhante
oferece ... No fundão de sua alma, porém, outra
voz clama por emoção. Como entrar em acordo
com essas forças contrárias? Moderno. sim,
mas sem perder o contato humano jamais.

-

Sagitário 22/11 a 21/12
Explosões repentinas só são legais quando
encontramos grandes pedreiras pela frente.
Como a questão trata de sentimentos, os seus

e os alheios, o lance é partir pro diálogo. Nem
tudo pode ser resolvido de maneira tão radical.
Nos assuntos do coração, o melhor é diluir as
dificuldades, a cumplicidade deve falar mais
alto ...

•

Libra 23/9 a 22/10
Por falar em sentimento ... Ok, pode ser um tema
assustador, mas não é bem mais difícil ignorar o
que se passa aí dentro? Alguém chamando
você pra entrar no espelho não é um filme de
terror. Se olhar bem, verá seu outro eu apontan
do uma paisagem mais bonita, um caminho
novo. A viagem de autodescoberta pode dar um
medão no início, mas depois fascina.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Ah, não sabe se vai aceitar o convite .. , A quem
pensa enganar com o truque da indiferença, se
o que realmente quer é estar juntinho daquele

,

alguém, trocando carinhos e tudo mais? Nessas

horas, a velha teimosia dos cabritos só

atrapalha. Seja honesto com a sua emoção. No
seu ouvidinho, um sopro de palavras doces

pede pra você se render...

Câncer 21/6 a 21/7
Talvez estejam pensando a mesma coisa que
você ... Mas, desta vez, você foi sorteado para
expressar o pensamento. Está em você põr a

voz no ar e soprar as senhas que abrem aquela
porta. E então, vai ficar só na vontade? Você
sente que a emoção é recíproca. Confie em sua

intuição e em sua criatividade. Icc, toc ...

Leão 22/7 a 22/8
Você disse: dancem! E todo mundo dançou.
Talvez você esteja um tanto pasmo com seu

poder de comando, mas não perca as

referências. Como bom leonino, você tende a

se mitificar e agir de acordo. Você ainda vai

.sentir bastante o efeito deste sucesso repentino
e que você pensava improvável. Vá se

acostumando com a idéia, você está só

começando ...

Escorpião 23/10 a 21/11
'

Vai que as limitações e a sensação de faJta de
liberdade para desaguar são apenas piração da

. sua cabeça? Sua refinada percepção sobre o

funcionamento da alma não o isentam de, vez
ou outra, errar nos julgamentos. Ou inventar

, desculpas para si mesmo. Exercite sua visão de

águia, você saberá encontrar uma maneira de

ocupar seu espaço .

Aquário 21/1 a 18/2
Você está cheio de projetos e planos de

mudança, mas parece que o clima não está
favorecendo seus eventos? Talvez seja a

ansiedade em resolver tudo logo que traz a

'sensação de que as coisas não andam como

você espera. Se o dia está em marcha lenta, o .

ideal é preparar o terreno para o que vem por aí.
Trabalhe nas bases, plante seus alicerces.

, .

Virgem 23/8 a 22/9
Não está achando a combinação certa de

palavras para usar? Então não diga nada,
virginiano querido, simplesmente deixe o afeto
falar, o coração transbordar. Trazer seu bem

querer para pertinho de você, não é isso que
,

você quer? Há coisas que só o sentimento
sabe fazer. O resto fica por conta de suas mãos
carinhosas ....

•

• Peixes 19/2 a 19/3
, .

Se você está se questionando, é porque há uma

razão. Não ignore a parte de você que está
chamando sua atenção para algo que tem que
ser feito. Seu instinto pode saber uma ou duas
coisas que sua mente consciente não sabe.
Cumpra suas tarefas. E não tenha medo de põr
em palavras as perguntas que estão em sua

mente. Ficar mordendo a língua não dói?
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FECAM: APRESENTA MAPA DA SITUACAO NOS 293 MUNICIPIOS
�

Ideli e Moreira
deflagram

combate eleitoral

A senadora Ideli Salvatli (PT) e o governador Eduardo Moreira

(PMOB) - em trincheiras opostas - são a infantaria nesta

.' campanha ao governo do Estado e à Presidência da

República em Santa Catarina, A clássica estratégia de batalha

tem sido usada para esta ainda recente e discutível instituição
da política brasileira: a reeleição, Lula e Luiz Henrique, os
candidatos e favoritos na disputa, assistem ao combate da

; linha de frente, à distância segura, preparando terreno para
comandar a entrada da tropa de propaganda de rádio e tevê,

Não é por menos, que há duas semanas, Santa Catarina virou

cenário de ataques e contra-ataques no campo dos recursos

públicos do governo do Estado e da União. Para amenizar

efeitos da estiagem, para ampliar a infra-estrutura do setor

energético ou para recompor às vendas e exportações de

� Distribuição mais

justa de recursos

é tema de encontro
estadual em agosto

"

EUGENIO LOPES , "

Senadora e governador
encarnam disputa pela

liberação de recursos públicos carne suína, móveis e calçados.
•

I

I DIVULGAÇAO ,

. FWRlANÓPOUS (CNR/ADI)
- Chamar a atenção da população
para as dificuldades financeiras
enfrentadas pelas. Prefeituras e

pressionar as esferas gover
namentais para uma distribuição
mais justa dos recursos. As

reivindicações e o mapa da crise

nos 293 municípios catarinenses
serão expostos no dia 17 de agosto,
durante urna mobilização
estadual organizada pela
Federação Catarinense de

Municípios (Fecam), emparceria
com as associações de

municípios. O evento será em

Florianópolis, a partir das 9h, no
Centro de Convenções -

Cehtrosul.
As principais dificuldades

apontadas pelos prefeitos
referem-se ao aumento das tarefas

\

, Ingrato
o hit de Latino - Renata, ingrata -

ganhou versão masculina nesta

campanha na Serra, com a posse
de Renato Nunes Oliveira no lugar
do candidato a senador Raimundo
Colombo (PFL), Se foi, como na

música, troca de amor por ilusão
é cedo para saber, Mas já é certo -

que o agora prefeito no mínimo

triplicou a bancada do PP na

Câmara que elegeu apenas um

vereador.

,

I
,
,

o

,

Customização.
O presidente do PSOB em Jacinto
'Machado, vereador Amilton
Ghelere, o Bilu, personaliza a

campanha. Trabalha para Amin ao

governo, Luci Choinacki ao
Senado, Clésio Salvara e Ojalma
Berger para deputados. A
coligação TOdoS I)Q[ TQqa SC
chegou a adiar visita marcada
para o dia 4 ao Vale do Araranguá. ,

);> Lula em se [2J. Nas outras quatro vezes em que
,

concorreu a presidente, Lula jamais conversou oficialmente
com industriais ceuuinenses. Mas, depois do mandato do

operário na Presidência, até Heloísa Helena está convidada·

para receber a carta-compromisso da Fiesc.

FWRlANÓPOLIS (CNR/ADI)

,

Ideli e Moreira em último encontro no Centro Administrativo
I
I
I

• );> Lula em se [1J. Presidente Lula vem pela primeira vez
•

a Santa Catarina nesta campanha à reeleição. Tem
compromisso marcado para domingo às 10h no CentroSuI

seguido de almoço na Fiesc, mas chegada deve ser

antecipada para encontros familiares. Chega como

presidente da República, candidato, pái é avô,

_"_ ,

.'
'

.

o

legais para o atendimento de
•

programas criados pela União ou
pelo Estado; a concentração por
parte do Governo Federal de
recursos financeiros preveni
entes da arrecadação de todos os

tributos brasileiros e a queda
regional das transferências
constitucionais. Além disso, os

preços dos produtos essenciais

para manter a estrutura

municipal em funcionamento
dobraram de valores, enquanto a

receita dos municípios não

acompanhou esta evolução.
A pauta de reivindicações

proposta pela Fecam é composta
por cinco prioridades, que estão

sendo discutidas em encontros

microrregionais. Os eventos

regionais já foram realizados na

Associação des Municípios
do Alto Vale do Rio do Peixe

(Amarp), 11a Associação dos

Municípios do Oeste de Santa'
Catarina (Amosc) e na

Associação dos Municípios do
Alto Irani (Amai).

Em agosto, as mobilizações

-

•

Associação dos Municípios do
Alto Vale do Itajaí (Amavi), no

•

dia 10, e, no dia 11, na Associação .

dosMunicípios do Médio Vale do ;', ,�,
I taj aí (Ammvi) . Algumas
associações não farão o encontro
microrregional, no eI1tan�o, ,

segundo o presidente da Fecam,
os municípios adotaram medidas
de redução dos gastos. (colaborou
Dayane Nunes)

,

•

, -

empresas,

equilibrar
defendeu.

Gomes)

que conseguirao
, "

os seus caixas ,

(Marco Aurélio

- em decorrência de atribuições microrregionais acontecem na

\

PAUTA DE
- '

REIVINDICAÇOES
PROPOSTA PELA

FECAM

,

I

Ministro anuncia medidas para moveleiro e calçadista '

, .!"
AGENCIA ESTADI' o

,
,

- O ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Paulo
Bernardo Silva, anunciou ontem,
medidas para atender parte das

reivindicações dos setores

moveleiro ,e calçadista do país,
principalmente de Santa
Catarina. Entre as medidas está a

ampliação de uma linha de crédito
do FAT - Fundo de Amparo ao

Trabalhador, operada pelo Banco
do Brasil, que passa a atender
também as empresas coureiro-

�

calçadistas, moveleiras e de

máquinas e implementos agrícolas
voltadas para o mercado interno.

s, Antes, esse tipo de financiamento objetivo do Governo Federal foi
só beneficiava as empresas , possibilitar um fôlego maior para

exportadoras de calçados. A os dois setores", explicou o

disponibilidade é para capital de ministro. Paulo Bernardo

giro e o volume total de recursos anunciou ainda a criação de uma

chega a R$ 1 bilhão. As medidas força-tarefa na Secretaria da
foram anunciadas na sede da Receita Federal. para agilizar a

Federação das Indústrias de Santa restituição dos créditos tributários
Catarina FIESC, em das empresas exportações como

-

Florianópolis, com participação PIS, COFINS e IPI.
do presidente da entidade, OempresárioArnaldoHuebl,
Alcantaro Corrêa, da senadora vice-presidente da FIESC e da
Ideli Salvatti e do deputado federal AssociaçãoComercial e Industrial
Carlito Merss, ambos do PT.

I

A segunda ação do Governo
Federal é a prorrogação de outra

linha do crédito para capital de
giro, o Progeren, do BNDES, até
dezembro, COIU juros de 12 % ao

ano, além da elevação para 35%
da alíquota da taxa dos ptincipais
produtos importados do setor

calçadista, especialmente da
China. "Reconhecemos que não

são medidas definitivas, mas o

•

,

•

Prateleira.
Setores de móveis e calçados de
SC aguardavam há dois meses

retorno do ministro da Fazenda,
Guido Mantega, sobre liberação
de créditos tributários, Mas, da
boca do titular do Planejamento,
Paulo Bernardo, ontem na Capital,
só saiu a garantia de que foi
criada força-tarefa para estudar o
tema que mobiliza exportadores,

y Lula em se [3J. o setor de Educação é prioridade de
Lula nesta campanha, A cartilha para SC destaca

interiorização do ensino técnico federal e ProUni. Lula deve
anunciar transformação do Cefet em universidade

tecnológica. .

"

I
,
I
,
,

,
,

Pequenos.
Além da expansão de linha de
crédito do FAT, o ministro
Bernardo deu segunda boa notícia
para pequenos. Estão liberados
recursos para o IBGE realizar uma

supercontagem nos municípios
com menos de 170 mil

,

habitantes, A atualização da

população vai corrigir os repasses
do Fundo de Participáção dos
Municípios (FPM). RENATO CARVALHO, presidente da COL de Criciúma

EU VOTO
"Em candidatos comprometidos com o desenvolvimento da
Região Carbonífera, Em pessoas que assumam nossas

prioridades na esfera econômica e de infra-estrutura e que,
acima de tudo, ajudem na efetiva conclusão da duplicação
da BR-1 01, Em políticos que, depois da elelçao, a cada seis
meses, estarão na região para que possamos avaliar e
monitorar os resultados."

"

"

,.,

-

E aí... '

-

Aplicações da já polêmica novela da Globo Páginas da Vida para a política catarínense. Com a Coligação
Todos por Toda SC (PMOB, PFL, PSOB, PPS e mais quatro minúsculos), alguns pefelistas sofrem de
anorexia eleitoral, quer dizer, resistem a experimentar o cardápio da superaliança governista, Já o

problema de muitos tucanos é a bulimia, Provaram a partilha no governo e vomitam críticas,

ADRIANA BALOISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE FABIANO KUTACH/RIO NEGRINHO, KARINA
. , .

MANARIM/CRICIUMA E MARCO AURELIO GOMES/FLORIANOPOLIS,
,

Associação dos Diários do Interior· ADljSC colunaadi®Cnrsc,com.br
ADRIANA IlAlDISSARElll COM COLABORAÇÃO FE��NDO BOND, MARCO AUftEllO GOMES E PATfÚCIA
r,OMES/FlOIUANÚPOLJS '

'

,

Associados: A Gazeta - flJguaçu em Foco - Correio do I
Povo " Correio Lageano " Correio do Sul • Destaque

I

Catarinense • Diário da Cidade" Diário da Manhã" Diário
do Iguaçu" Diário O Tempo" Folha da Cidade - Jomal da
Manhã· Jornal O fguassu •Municipio Dia-a-dia "Notisul·
OAllêntico • O Perfil Diário" O Vale" Sul Brasil" Tribuna
do Dia " Tribuna Catarinense • Voz Regional

•

se
Associação dos Diários do Interior

"
@'

Governo Federal:

aprovação da Reforma
Tributária
Governo do Estado: '

ampliação do orçamento do

transporte escolar;
suspensão do projeto de lei

que cria o ICMS Ecológico;
alterações no Fadesc/
Prodec; e divisão mais

homogênea do Fijndo
Social.

;

I

"

.'
"

,

,

,
"

•

,

..
>,
•

"

I,
o,

"" �
'i \

,�

Alcantaro Corrêa, ministro Paulo Bernardo, Ideli Salvatti e Carlita Merss

de São Bento do Sul, um dos .

-

municípios-pólo do setor

moveleiro, aprovou o conjunto de
medidas doGoverno Federal, mas
destacou, no entanto, que omaior \, I

problema do segmento continua - 'I

sendo a restituição dos impostos.
"Se o Governo liberar os créditos,
certamente dará grande fôlego às "

•

• PERFIL INDUSTRIA MOV£LEIRA DE SC
- Emprega 35 mil trabalhadores em 2 mil empresas.

- Tem participação de 3% na indústria catarlnense.
- se é o líder em exportação no setor,
- Exportou US$ 449 milhões em 2005,

o

• PERFIL INDUSTRIA CALÇADISTA DE SC
- Emprega 5 mil trabalhadores em 300 estabeleclmentos.

- se é o sexto estado no ranking nacional de exportação.
- Em 2005, o volume de exportação foi de US$ milhões,

,

,
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DIA DO CHOCOLEITE
Distribuição gratuita de Chocoleite para todos

os visitantes da Expo 2006 no dia 20 de agosto .

•

NO AR: MAIS UM CAPíTULO DA CRISE DA EMPRESA AÉREA

•

I ,;)

•

,

AGENCIA ESTADO

� Do total de 9.485 empregados alocados no

Brasil, apenas 3.985 serão mantidos

SÃO PAULO - A Varig
anunciou ontem a demissão de
5.500 funcionários. A companhiaf
aérea informou que do total de
9.485 funcionários alocados no

•�.
f

Brasil, apenas 3.985 serão

mantidos.Segundo comunicado,
começou ontem a "adequação do
quadro funcional da empresa às

reais necessidades de operações do
momento". A empresa informa

que os funcionários estão sendo
avisados do desligamento por seus

•

superiores e, em casos
• •

excepcionais, por correspon-
dência. Em comunicado, a Varig
diz estar discutindo com os

: sindicatos de seus funcionários as
·

·

.. !
.

alterações necessárias nos acordos
.' o'

. coletivos de trabalho, para que as
..

· . � .

I' rescisoes contratuais se

enquadrem no estabelecido pelo
"'\,,,

.

Plano de Recuperação Judicial.
, • Tem sido dada prioridade à

·

documentação relativa à liberação
doFGTS e do Seguro

DESEMPREGO•

•

,_
• o

�, De acordo com a empresa, a

:::. reestruturação do quadro de
· .

".
o
••

..

•

pessoal não vai atingir as

operações da Varig, que
atualmente voa para São Paulo,
Rio de Janeiro, Porto Alegre,
Fortaleza, . Salvador, Recife,
Manaus (rotas no Brasil),
Frankfurt e Buenos Aires (no
exterior) com um total de dez
aeronaves. Além desses, a empresa
opera a ponte aérea Rio de

[aneiro-São Paulo diariamente e

. vôos extras. O Programa Smiles
também não sofrerá alterações,
segundo a companhia, e os

passageiros vão poder continuar a
fazer uso e creditar suas milhas.

�

RESCISAO

Segundo documento encami
nhado pela companhia aos

trabalhadores, as verbas rescisórias
são estimadas em R$ 253,í
milhões e incluem aviso prévio,
férias vencidas e proporcionais,
13° salário, entre outras coisas.O
saldo de salários atrasados, que
também se referem ao mês de

julho, é estimado em R$ 106,2
milhões. A companhia. se

comprometeu a entregar as

. � .

rescisoes contra-tuais e extratos

do FGTS em um prazo de até 45
dias após a data de desligamento.O

'

presidente da Varig, Marcelo
Bottini, havia informado na

última reunião com sindicalistas

que a viabilização desses

pagamentos se dará por meio de
créditos que a empresa tem a

receber de ICMS dos Estados de
Santa Catarina e Rio Grande do
Sul.

CHECK-IN
Insatisfeitos com quase quatro

meses de. salários atrasados,
funcionários dos aeroportos de
São Paulo (Guarulhos e Congo
nhas), Porto Alegre e Curitiba

exigem o pagamento imediato
além de esclarecimentos quanto
às demissões sob ameaça de cruzar
os braços. O Sindicàto dos
Aeroviários de Guarulhos realiza
assembléia que pode decidir pela
paralisação por tempo indetermi
nado.Os funcionários do check

in, do departamento administra
tivo e mecânicos da Varig no

aeroporto de Congonhas fizeram
uma paralisação entre 13h30 e

15h de sexta-feira após tomarem
conhecimento do comunicado
internono qual a companhia aérea
avisava das demissões.

Itamaraty estranha posição de Merkel sobre G-8
BRASÍLIA-

.

O Itamaraty
recebeu com es tranheza a

declaração atribuída à primeira
,

.: ministra da Alemanha, Angela
,Merkel, de que não aprovaria a

· inclusão do Brasil e de outros

•

\ I países em desenvolvimento noG

'--'} 8, grupo que reúne as sete

democraciasmais industrializadas
do mundo e a Rússia. Berlim

., assumirá a presidência do G-8 em .

; janeiro de 2007 e organizará, em
julho, o encontro de cúpula anual.
Embora não faça campanha pela
inclusão do Brasil nesse clube,
como acontece no caso do

Conselho de Segurança das

NaçõesUnidas (ONU), o governo
havia anotado declarações de
autoridades alemãs favoráveis ao

ingresso do Brasil e de outras

economias, como a China e da
,

India, nas reuniões preparatórias da
última cupula do G-8, em São

Petersburgo. Oficialmente, a

assessoria de imprensa do Itamaraty
•

comunicou que o governo
brasileiro não recebeu nenhuma

informação de Berlim sobre essa

questão.A notícia danovaposição _

alemã, publicada na edição de
.

ontem do jornal britânico
o

Financial Times, foi qualíficada
como "especulação".
No encontro de São Petersburgo,
realizado semana passada, o

presidente Luiz Inácio Lula da Silva
participou como líder convidado,
assim como seus colegas doMéxico,

, ,

daChina, da India daAfrica do Sul
e do Canga (que representou a

União Afri-cana). Nos últimos

quatro anos, o Brasil foi convidado
a participar da reunião do G-8 em..

três ocasiões. Só ficou de fora em

2004, na cúpula de Sea Island,
quando a presidência do clube
cabia aos Estados Unidos .

Ministro da Justiça defende penas alternativas
PORTO ALEGRE- O Ministro

da Justiça, Márcio Thomaz
Bastos, defendeu a ampliação do
sistema de penas alternativas,
como a prestação de serviços

. , . .

comumtanos, para evitar que as

pessoas que cometeram pequenos
delitos sejam degradadas e

cooptadas pela força das

quadrilhas que se formaram.
,

dentro dos presídios brasileiros.

"Segregar o criminoso bandido

daquele que cometeu um desvio
de conduta é fundamental", disse,
durante cerimônia de repasse de
R$ 12,4 milhões ao governo do

Rio Grande do Sul para a

construção de uma penitenciária
e quatro albergues, ontem, em

•

Porto Alegre. Para o ministro, o
País já avançou bastante n, de dois
mil em 1997 para 75 mil atual
mente, mas pode ampliar ainda
mais essamodalidade de punição.

•

PenITenciária completa um mês com
. apenas um ocupante: Beira-Mar

CATANDUVAS,- A peni
tenciária federal de
Catanduvas (PR) reina

absoluta sobre uma colina.
Suas paredes, de 18 metros

de altura, pintadas em ocre,

são avistadas de longe bem
antes de se chegar à pequena
cidade de 12 mil habitantes

que se aventurou a

hospedar o primeiro de uma

série de cinco presídios
destinados aos bandidos
mais perigosos do País. Por

enquanto, só há um preso
na penitenciária de
Catanduvas, inaugurada em

23 de junho: Fernandinho
Beira-Mar, condenado a

algumas centenas de anos

por tráfico de drogas,
formação de quadrilha e

assassinate, entre outros
•

crimes.

Beira-Mar, que dispõe de
uma cela de sete metros

quadrados só para el�,
chegou a Catanduvas na

madrugada do dia 19, numá
operação de transferência
altamente sigilosa. Tão

•

sigilosa que os moradores da
cidade só souberam do

preso ilustre pelo noticiário
noturno da televisão.

Ninguém viu passar o

comboio que. transp.ortou o

ex- chefão do crime
,

organizado. \
A penitenciária tem 208

vagas. Qual será o próximo
a ser transferido para lá?
Somente a Justiça Federal

pode responder a esta

pergunta. Mas' não a

responderá, por motivos
óbvios de segurança. As
duas últimas ondas de

ataques generalizados em

São Paulo, com

ramificações em outros

Estados, ordenadas pelo
PCC, tinham por objetivo
impedir a transferência de
seus líderes para
Catanduvas.

I A construção do

presídio de Catanduvas
custou R$ 22 milhões. Seu
custo de manutenção ainda
não foi determinado pelo
Departamento Penitenciá
rio (Depen), órgão do,
Ministério da Justiça, que
admite: será bem superior à
.rnedia de custo dos demais

presídios mas, assim como

as outras prisões federais, é

"fundamental para a

segurança nacional e
•

social", segundo o diretor
do Depen, Maurício
Kuhene.

O custo de manutenção

da penitenciária de Catan
duvas será avaliado quando
ela estiver operando com

capacidade plena, tanto de
detentos quani:o de agentes

• ',1"

p entte.nci arro s e outros

funcionários, observa o

Depen. Em dezembro do
ano passado, havia 361.402
presos em todo o País..a um
custo médio mensal,
segundo o Depen, entre R$
1 mil e R$ 1,5 mil cada um.
Enquanto permanecer
sozinho na penitenciária
federal, Beira-mar será o

preso mais caro do País.

Condição que não perderá
jamais, t Indo apenas que

compartilhá-la futura-
. .

ment.e com os demais

companheiros de presídio'.
Embora ainda não haja
uma previsão de. quanto a

• .
\
...... ,I'

penitenciaria Ira custar aos

cofres públicos, é possível
calcular uma de suas

despesas - o salário dos

agen te s- p e n i te'nc i
á

r io s.

Duzentos e cinqüenta
agentes vão trabalhar em

Catanduvas Por enquanto,
164 estão em ação. Os
demais, já selecionados em

concurso público, estão

para começar o curso de

formação e integrarão a
. ,

mesma turma que treinara

também os agentes
escalados para Campo
Grande (MS), onde outro

. presídio federal está na

iminência de '

ser

inaugurado.
Cada agente recebe

mensalmente R$ 7 mil,
incluídos os encargos
sociais que, multiplicados
pelos 164 que já estão

trabalhando, atingem R$
1,14 milhão. O custo da
diária solitária de Beira
Mar custa, assim, R$ 38,3
mil, computando-se ape
nas o salário dois agentes
encarregados de sua

.

custódia.

Representante
Comercial.

Empresa de cosméticos .

.
seleciona representante para

a região de Jaraguá do Sul,
São Bento do'Sul e Mafra.

Interessados enviar

curriculum para o e-mail:

joinville@keune.com.br
ou ligar para o

,

fone (47) 3455-1516".

•

• BREVES

....Apoio
A candidata do PSOL à
Presidência da República,
senadora Heloísa Helena
(AL), disse ontem que foi
pega de surpresa com o

anúncio do ex-governador do
Rio Anthony Garotinho de
que irá apoiá-Ia nas eleições
de outubro. Heloísa •

ressaltou que o assunto não
foi discutido pelo PSOL, mas
que todos os apoios são
bem-vindos. "Humildemente
tenho que agradecer
qualquer intenção de voto",
afirmou.Heloísa enfatizou, no

entanto, que não fará
nenhum tipo de concessão
ao ex-governador para que
ele se integre à

_ campanha.
"Concessão zero", disse. O
deputado Chico Alencar

· (PSOL-RJ) afirmou que
Garotinho também não terá

espaço num eventual
governo de Heloísa Helena, ,

caso ela seja eleita.

Segundo ele, o que interessa

para o PSOL são os votos do

ex-governador.
.

....Reeleição
O presidente nacional do
PSDB, senador Tasso
Jereissati (CE), apresentou
um substitutivo que modifica
a proposta de emenda à

Constituição que propõe
-

acabar com a reeleição
presldenciat, de •

governadores e prefeitos a

partir de 2010. Segundo
informou a Agência Senado,
o substitutivo de Tasso, Que
é relator da Comissão de

. Constituição e Justiça (CCJ),
deve constar na pauta da

• próxima reunião da CCJ
prevista para a quarta-feira
(2). "A única medida Que
asseguraria a igualdade
entre os concorrentes seria
vedar a reeleição",
justificou: ,

....Oesistência
A CPI dos Sanguessugas não
vai mais notificar os
deputados João Almeida

(PSDB-BA), Aroldo Cedraz

(PFL-BA), Arolde de Oliveira

(PFL-RJ) e Márcio Reinaldo
Moreira (PP-MG) para
apresentarem suas defesas
sobre denúncias de
envolvimento com o

esquema de compra de
ambulâncias
superfaturadas. Segundo
informações da Agência
Senado, não há

comprovação de

irregularidade nas emendas
•

apresentadas pelos
deputados, que foram
citados na lista divulgada na

Quarta-feira pela
(Corregedoria Geral da União
por terem apresentado
emendas ao Orçamento da
União para a compra de
ambulâncias.

•
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R,ESPONSABILIDf\DE SOCIAL
Parte da renda da bilheteria da EXPO 2006 será
revertida em prol da reforma do prédio da AMA·

Associa.ção de Amigos do Autista.

,

I

,

OFENSIVA: TRINTA MIL SOLDADOS ISRAELENSES FORAM CONVOCADOS

,

AGÊNCIA ESTADO
.

... Quatro agentes da Organização foram mortos
•

na última quarta-feira
ISRAEL

artilharia

- Aviões e

de Israel
intensificaram seus ataques
ontem contra alvos no

Líbano, atingindo posições
do grupo terrorista Hizbollah
e destruindo casas no sul do

país, Israel disse ter bombar
deado 130 pontos, dos quais

, 57 seriam bases do Hizbollah.
Ontem, a ONU (Orga

nização das nações Unidas)
decidiu retirar 50 obser
vadores de postos localizados
ao logo da fronteira, Na
última quarta-feira, ataques
israelen-ses destruíram uma

instalação da ONU, causando
a mo r te de quatro obser
vadores. A ação de Israel de

• •

ontem deixou ao menos 12

mortos, segundo informações·
oficiais, Um dos bombardeios
israelenses ocorridos' atingiu

um comboio no qual viajavam
I

pessoas que tentam fugir da
,

violência instalada entre os

dois países desde o último dia
12, depois que membros do
Hizbollah I seqüestraram dois
soldados israelenses. Um

jornalista e seu rnotorista, que
estavam no comboio,
sofreram ferimentos leves.O
Hizbo llah lançou foguetes
Katyusha contra cidades,
israelenses próxima à

fronteira entre os dois países,
Até o momento, não há

registro de vítimas em Israel,
O grupo também anunciou

possuir UIU novo foguete
[Khaibar-1], que teria

capacidade para atingir a

cidade de Afula, que fica a

cerca de 50 krn da fronteira,
no norte de Israel, Ao menos

cinco foguetes do Hizbollah
<'

Cidade chinesa lembra terremoto
que há 3D anos matou 242 mil
.

CHINA - Milhares de pessoas
se reuniram ontem na cidade de

Tangshan (China) para lembrar
o terremoto que em 1976 matou
mais de 242mil pessoas e sobre o

qual ainda pesam muitas

dúvidas.Entre lágrimas, os

parentes das vítimas colocaram
dezenas de ramos de flores no

monumento que fica no centro

da cidade e que lembra o trágico
terremoto, ocorrido há 30 anos,

O fenômeno registrou uma

intensidade de 8,2 graus na escala
Richter, um dos mais fortes- da
história,

,Em 2004, um tremor de 8,7
graus na escala Richter seguido
de um poderoso maremoto

causou a morte de mais de 220
-

mil pessoas no sul da Asia e no
.

-

leste da Africa.O terremoto de

Tangshan deixou muitos mortos

. , '

porque ocorreu a noite, enquanto
todos dormiam, e também

porque os edifícios não estavam

preparados para o fenômeno, já
que a região não é considerada de
alta atividade sísmica.

A Prefeitura de Tangshan
proibiu o acesso da imprensa
estrangeira aos atos oficiais e

retirou a empurrões milhares de
pessoas que tinham se reunido no
centro da cidade.

O governo chinês ocultou it

gravidade do terremoto por dias,
o que alguns interpretam como

uma estratégia de Mao Tse-tung
(1893-1976) para que o

fenômeno não fosse considerado
um "castigo divino" a suas ações
durante a Revolução Cultural

(1966-76). Pequim continua sem

reconhecer os erros cometidos
nesse desastre.

,

Garcia assume presidência com
promessa de. governabilidade

PERU - O presidente eleito
Alan García Perez assumiu

ontem o governo do Peru com
"ótimas condições de gover

nabilídade", na avaliação de
analistas políticos, Isso devido
a um esforço para agregar parte
da oposição para uma base de

apoio no Congresso, após uma
vitória apertada no segundo
turno e uma campanha
eleitoral marcada por um

discurso duro.
"O presidente García não

perdeu tempo depois das

eleições e promoveu através de
seus auxiliares e colaboradores
uma estratégia'de apro

ximação com as outras forças
políticas, E, pela composição
da mesa diretora do Con

gresso, ele está conseguindo",
afirmou Luis Nunes Bertoldo,
diretor da escritório do Peru
da ONG americana Instituto
Democrático Nacional .

Com apenas 36 dos 120
,

congressistas, o Apra, partido
. de García, conseguiu eleger a
presidente do Congresso,
Mercedes Cabanillas, esco
lhida com 102 votos.

Os outros vice -presiderites
são José Vega Antonio (do
UPF, partido que estava aliado

•

ALUGUEL DE TRAJES

NÃO SE ANULE. VOTE PARA FAZER A DIFERENÇA.

I

foram -Iançad os contra

cidades israelenses hoje.
Desde o início do s

confrontos, a violência já
deixou cerca de 440 mortos

no Líbano [entre eles mais de
380 civis, 20 soldados liba
neses e 35 terroristas] e mais '.

de 52 mortos em Israel [19
civis]. Entre os mortos no Lí

bano, há sete cidadãos brasi
leiros .[ três deles crianças].

APOIO

Ontem, pesquisa
divulgada pelo jornal "Yediot
Aharonot" mostra que a

maioria dos israelenses apóia
UIU endurecimento da

•

ofensiva no Líbano e a

mob i Iiz açâo de novas

unidades de reservistas -

Israel anunciou a convocação
de 30 mil. Dos entrevistados, '

71% disseram que o Exército
deve atacar com mais força,
contra 26% de opiniões

- '

contrarias.

ao candidato Ollanta Humala
na eleição presidencial),
Fabiola Morales (União
Nacional, da candidata
Lourdes Flores) e Luisa María
Cuculiza (do partido
fujimorista Alianza para el

Futuro),
A única força política

importante que ficou de fora'
foi justamente o Partido
Nacionalista Peruano (PNP),
de Humala. Até agora, ele é

também o único com o qual
García ainda não conseguiu se

,

aproximar,

SEGUNDA CHANCE
Alan García já foi

presidente do Peru, entre 1985
e 1990, Eleito quando tinha
35 anos, ele nacionalizou
bancos e empresas e anunciou

uma moratória da dívida
externa,

Seu governo foi muito
criticado por não ter cumprido
promessas de campanha e por
ter deixado o país com unia

híperinflação.
Ficou exilado na

Colômbia entre 1992, depois
do golpe de Alberto Fujimori,
até 2001, quando retornou ao

Peru.

NA SOMÁLIA
...Morte
O ministro para a Constituição e
Assuntos Federais da Somália,
Abdallah Derow Isaq, foi
assassinado ontem a tiros por
um homem mascarado depois
de sair de uma mesquita da
cidade de Baidoa, a noroeste de
Mogadíscio, sede do governo
provisório.O incidente atribula
ainda mais a vida pOlítica da
Somália, país que tenta

recuperar sua normalidade

após 15 anos de caos e

anarquia devido às lutas entre
os "senhores da guerra" e,
mais recentemente, à expansão
das milícias dos Tribunais
Islâmicos.As causas do crime .

ainda são desconhecidas.

NOS EUA

...Encontro
O primeiro-ministro britânico,
Tony Blair, viajou ontem para
Washington, onde irá se

encontrar com o presidente dos
Estados Unidos, George W.
Bush.Blair vem sofrendo
crescente pressâo da opinião
pública britânica e no seu

próprio partido para que adote
uma posição distinta à de
Washington, que tem se

recusado a pedir um cessar

fogo imediato no Líbano. De
acordo com representantes do

govemo britânico, o encontro

'lit 3371-3349
RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10

Distrito de Jaraguá do Sul, .Estado de Santa Catarina, faz saber que
compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a

fim'de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 26.138 DE 24/07/2006
HUGO OSSOVSKI MASSANEIRO' E

JANIFFER FRANCIELLE ZAMBONETI

Ele brasileiro, solteiro, analista de sistemas, natural de Canoinhas, SC;.
domiciliado e residente na Rua 25 de Julho, 170, apto. 201, Vila Nova,

Jaraguá do Sul-SC, Filho de Jaime Alves Massaneiro e Sônia Ires
Ossovski Massaneiro.

Ela, brasileira, solteira, analista de marketing, natural de Ibirama, se,
domiciliada e residente na Rua 25 de Julho, 170. apto, 201, Vila Nova,

Jaraguá do Sul, se, Filha de João Zamboneti e Rosa ZambonetL

e mos rar o ue

,

NOTA DE AGRADECIMENTO

Às 9hs e 30 min. do dia 30 de junho de 2006 nos deixou Rolando

Strelow...

Todos nós sofremos com a perda!
Perder alguém é realmente muito triste, ainda mais quando se trata de

alguém tão amado e tão atencioso e querido como nosso pai.
Temos a sensação de que vamos nos perder também, nos falta o

chão, o céu ...
Porém aos poucos nos recuperamos, ainda mais quando podemos
contar com amigos acolhedores que estão prontos para nos acariciar

.

e confortar. '
,

Assim viemos agradecer aqueles que puderam estar presentes e

aqueles que mesmo distantes oraram pelo excelente marido, pai, avô,
bisavô, amigo e companheiro que foi Rolando Strelow, agradecemos
pelas flores enviadas e sabemos que agora ele está longe, porém,
descansa em paz.

A família convida para o Culto memorial que será realizado dia 30 de
,

julho de 2006, às 9hs, na Igreja Cristo Bom Pastor- Rio Cerro II
,

Família Strelow
-

c
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